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ИЗВЕШТАЈ  

 РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОР  
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I  УВОДНИ ДЕО  

 
 Општинска управа општине Бор обавља послове утврђене Законом о 
локалној самоуправи, Статутом Општине, Одлуком о организацији Општинске 
управе општине Бор, као и  другим законима и прописима, и то:  
      - припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,  
Председник општине и Општинско веће; 
      - извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и 
Општинског већа; 
- решава  у управном поступку у првом  степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине; 
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 
аката Скупштине општине; 
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
- обавља  стручне и друге  послове које утврди Скупштина општине,  Председник 
општине и Општинског већа.   

Општинска управа општине Бор, у оквиру своје надлежности, 
функционисала је као посебан орган кроз рад седам одељења и једну службу, и то: 

-Одељење за финансије; 
-Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне послове, имовинско-
правне и стамбене послове; 
-Одељење за привреду и друштвене делатности; 
-Одељење за управу и опште послове; 
-Одељење за инспекцијске послове; 
-Одељење пореске администрације; 
-Одељење за планирање и развој; 
-Служба за скупштинске послове. 
 
У извештајном периоду Општинска управа општине Бор остваривала је своју 

функције придржавајући се принципа законитог и благовременог одлучивања о 
правима и обавезама грађана и других субјеката и стручног и рационалног 
обављања послова. У том циљу остваривана је сарадња са другим органима 
Општине, државним органима, установама, предузећима и удружењима.  

Извештај о раду Општинске управе општине Бор за 2017.годину урађен је 
као збирни извештај о раду одељења и службе. 

 
I     ОДЕЉЕЊE ЗА ФИНАНСИЈЕ  

                   
 Одељење за финансије, је према 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, 17/17 и 21/17) 

обављало је послове до 29. новембра 2017.године, када је Општинско веће 

општине Бор на предлог начелника Општинске управе општине Бор, дана 

30. новембра 2017.године усвојило обједињен Правилник о организацији и 
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систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском 

правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама 

општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 25/17) у циљу ефикасног 

обављања послова, а у зависности од врсте и сложености посла Одељење 

је организовано је у два одсека, и то: 

• Одсек за буџет-трезор, рачуновдство и финансијску оперативу, 

• Одсек за послове финансијске оперативе директних и индиректних 

корисника. 

 Током 2017. године у Одељењу се број запослених који раде мењао 

због породиљском одсуству, боловања, годишњих одмора, одласка и 

доласка запослених у Одељење. 

Одељење за финансије у јануару 2017. године укупно има 17 запослених, 

који се мења по месецима, и то: 

-у месецу јануару и фебруару Одељење ради са 12 запослених (две 

запослене су на породиљском одсуству, две запослене на дужем боловању 

и на годишњем одмору); 

-у месецу марту и априлу Одељење ради са 14 запослених (једна 

запослена на породиљском одсуству и две запослене на дужем боловању); 

-у месецу мају Одељење ради са 14 запослених (једна запослена на 

породиљском одсуству, једна запослена на дужем боловању, једна 

запослена на  цео годишњи одмор); 

-у јуну и јулу Одељење ради са 14 запослених ( једна запослена на 

породиљском одсуству и две запослене на дужем боловању); 

-у августу Одељење ради са 13 запослених ( једна запослена на 

породиљском одсуству, три запослене на дужем боловању и због 

коришћења годишњих одмора Одељење ради са мањим бројем запослених 

–осам запослених користе део годишњег одмора); 

-у септембру и октобру Одељење ради са 13 запослених (једна запослена 

на породиљском одсуству и три запослене на дужем боловању); 

- у новембру Одељење ради са 13 запослених  ( једна запослена на 

породиљском одсуству,  две запослене на дужем боловању и један 

запослени је отишао из Одељења); 

Одељење за финансије од новембра 2017. године укупно има 16 

запослених. 

- у децембру месецу Одељење ради са 13 запослених  ( једна запослена на 
породиљском одсуству,  једна запослена на дужем боловању и једна 
запослена узела спроазумни престанак радног односа уз исплату новчане 

накнаде); 
Одељење за финансије од децембра 2017. године укупно има 15 

запослених. 

        Одељење на крају 2017. године има 15 запослених од тога 12 

запослених на неодређено и 2 запослене на одређено време. 
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По квалификацијиној структури Одељење има 8 запослених  са 

високом стручном спремом, 2 запослена са вишом стручном спремом и 5 

запослених са средњом стручном спремом.  

 Подела на поменуте одсеке у Oдељењу извршена је у циљу 

ефикасног обављања, а у зависности од врсте и сложености послова које 

врши Одсек за буџет-трезор, рачуновдство и финансијску оперативу и 

Одсек за послове финансијске оперативе директних и индиректних 

корисника, ради одвајања послова трезора и послова који су законом 

дефинисани искључиво као послови финансијске оперативе директних и 

индиректних корисника и обављају послове који су законом дефинисани. 

 

1. Начелник Одељења 
 

Начелник Одељења  руководи радом Oдељења, oрганизује, 

обједињава и усмерава рад одељења; 

- благовремено, законито и ефикасно обављање послова из делокруга 

одељења за које по Закону о буџетском систему може да буде одговоран; 

- стара се о правилном распореду послова, пуној запослености и 

испуњавању радних обавеза запослених; 

- пружа потребну стручну помоћ запосленима и врши најсложеније послове 

из делокруга одељења; 

- доноси и потписује акта из делокруга одељења; 

- предлаже начелнику Општинске управе лице за руководиоце одсека и 

распоређивање извршилаца у Одељењу; 

- врши пријем странака и проверава жалбе на рад радника Одељења; 

- подноси захтев начелнику Општинске управе за покретање дисциплинског 

поступка против радника Одељења; 

- предлаже распоред коришћења годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног 

одсуства радника Одељења; 

- подноси извештаје о раду Одељења; 

- припрема и доноси упутства за припрему финансијских планова-

прописивање поступака и динамике за њихово доношење, директним и 

индиректним корисницима а у складу са Законом о буџетском систему; 

- припрема нацрт одлуке о буџету општине и нацрте других општинских 

прописа из области локалних финансија као и припрема предлоге и коначне 

акте из области органа управе надлежног за финансије; 

- управља консолидованим рачуном трезора општине; 

- по наредби наредбодавца за коришћење средстава буџета општине Бор 

располаже средствима буџета општине, односно консолидованог рачуна 

трезора општине; 

- припрема предлог коришћења средстава текуће и сталне буџетске 

резерве; 

- припремa консолидовани годишњи извештај Општинске управе; 

- одговорно је лице за израду завршног рачуна буџета општине; 
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- испред службе трезора, одобрава плаћања по захтевима за плаћање и 

трансфер који достављају сви буџетски корисници, збирног налога захтева 

за плаћање и трансфер који достављају сви буџетски корисници и захтева 

за исплату плата, додатака и накнада запослених који достављају сви 

буџетски корисници, односно све захтеве који су у складу са Упутством о 

раду трезора 

општине Бор и Кварталним планом извршења корисника; 

 

 1.1. Документа,  подаци, евиденције и акти које се усклађују са  

           законским прописима, правилницима и интерним актима 

 

            ►Врши се пријем, контрола, завођење и по потреби састављање 

рачуноводствено-књиговодствених исправа које обезбеђују податке о свим 

потраживањима од купаца  као и о створеним обавезама; 

 

           ►Вођење и закључивање пословних књига које обухватају 

евиденцију о финансијским трансакцијама корисника буџетских средстава, 

укључујући стање и промене на имовини, потраживањима, обавезама, 

изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима; 

 

►Вођење помоћне књиге основних средстава, спровођење пописа, 

обрачун амортизације,  за директне кориснике буџетских средстава и за 

индиректне кориснике (месне заједнице) као и давање  свих потребних 

извештаја о стању имовине; 

 

►Састављање консолидованих периодичних извештаја Општинске 

управе као надлежног директног корисника (за Општинску управу као 

директног корисника буџетских средстава и индиректне кориснике буџетских 

средстава  које има у  својој надлежности) у року од 20 дана по истеку 

тромесечја; 

 

►Састављање периодичних финансијских извештаја 

Правобранилаштва  општине Бор као директног корисника буџетских 

средстава у року од  20 дана по истеку тромесечја; 

 

►Састављање периодичних финансијских извештаја Органа општине 

-  Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, као 

директних корисника буџетских средстава у року од  20 дана по истеку 

тромесечја; 

 

►Састављање периодичних финансијских извештаја за индиректне 

кориснике буџетских средстава (двадесетшест месних заједница) у року од  

10 дана по истеку тромесечја; 



 6 

 

►Састављање годишњих финансијских извештаја за двадесетшест 

месних заједница  за 2016. годину као индиректних корисника буџетских 

средстава до 28.02.2017.године; 

 

►Састављање годишњег финансијског извештаја Правобранилаштва 

општине Бор за 2016. годину, као директног корисника буџетских средстава 

до 31.03.2017. године; 

 

►Састављање годишњег финансијског извештаја Органа општине -  

Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће за 

2016.годину, као директних корисника буџетских средстава до 

31.03.2017.године; 

 

►Састављање годишњег финансијског извештаја Општинске управе 

и састављање консолидованог годишњег финансијског извештаја 

Општинске управе за 2016. годину, као директног корисника  до 

31.03.2017.године. 

 

►На основу донете Одлуке о буџету општине Бор за 2017. годину 

донето је Решење о утврђивању финансијских планова Општинске управе 

Бор, Правобранилаштва општине Бор и Органа општине - Скупштина 

општине, Председник општине и Општинско веће за 2017. годину као 

директних корисника буџетских средстава као и Решења Општинске управе 

Бор о расподели средстава индиректним корисницима буџетских средстава 

у оквиру одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Бор за 

2017.годину. 

 

a. Акти и извештаји који су донети и реализовани у 2017. 

години 

 

   Део аката или извештаја је презентoван органима општине: 

Скупштини општине, Председнику општине, Општинском већу и Општинској 

управи, зависно од надлежности. Ради се о следећим одлукама и 

извештајима: 

 

► Дана 27.07.2016. године на основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1, 

члана 36. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 , 63/2013 - испр., 108/2013, 142/14, 

68/15 - др.закони и 103/15) Одељење за финансије Општинске управе Бор  - 

одсек за трезор-буџет као локални орган управе надлежан за финансије 

доставило је директним корисницима Упуство за припрему буџета општине 

Бор за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, број 400-1-
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301/2016-III-04 од 27.07.2016. године и Упутство о изменама и допунама 

Упуства за припрему буџета општине Бор за 2017. годину са пројекцијама 

за 2018. и 2019. годину, број 400-1-353/2016-III-04 од 21.11.2016. године, у 

складу са којим ће корисници израдити предлог  финансијског плана. 

 

  ► Донета је Одлука о буџету општине Бор за 2017. годину на 

седници Скупштине општине Бор која је одржана дана 27.децембра 2016. 

године, а  предложена је од стране Општинског већа. На основу донете 

Одлуке о буџету општине Бор за 2017. годину донето је Решење о 

утврђивању финансијског плана индиректних корисника других нивоа 

власти и других корисника за 2017. годину и  донето је Решење о 

утврђивању квота-распореду средстава индиректним корисницима другог 

нивоа власти и другим корисницима где је извршен распоред средстава у 

оквиру одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Бор, за I, II, III и 

IV квартал 2017.године, а исти су неколико пута мењани током године, 

зависно од промене буџета општине.  

 

    ►Донете су две Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 

општине Бор за 2017. годину, које су  ступиле на снагу у априлу и августу 

2017.године, а Одлукама о измени и допуни одлуке о буџету општине Бор 

за 2017.годину су прераспоређени приходи буџета на адекватнији начин 

појединим корисницима средстава буџета и створили могућност да се 

финансирају новонастале потребе код корисника. 

 

    ►Све законске прописане процедуре су урађене како би се 

припремио и нацрту Одлука о буџету општине Бор за 2018. годину, и то: 

Дана 27.07.2017. године на основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1, 

члана 36. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 , 63/2013 - испр., 108/2013, 142/14, 

68/15 - др.закони, 103/15 и 99/16) Одељење за финансије Општинске управе 

Бор  - одсек за трезор-буџет као локални орган управе надлежан за 

финансије доставило је директним корисницима Упуство за припрему 

буџета општине Бор за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. 

годину, број 400-1-164/2017-III-04 од 27.07.2017. године и Упутство о 

изменама и допунама Упуства за припрему буџета општине Бор за 2018. 

годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, број 400-1-259/2017-III-04 од 

17.11.2017. године, у складу са којим ће корисници израдити предлог  

финансијског плана. 

На седници Скупштине општине Бор која је одржана дана 29.децембра 

2017. године, а  предложена је од стране Општинског већа донета је 

Одлука о буџету општине Бор за 2018. годину и тако су створени услови 

за рад буџетских корисника. 
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►Рађени су сви потребни акти у нацрту, које из области буџетског 

рачуноводства по надлежности доноси извршни орган локалне власти и 

орган управе надлежан за финансије, и то: 

- решења о одобрењу субвенција из буџета и решења о измени решења о  

  одобрењу субвенција из буџета (урађена је 11 решења), и то за: 

    - ЈКП Топлану Бор – урађена 2  решења, 

    - ЈКП Водовод Бор – урађена 2  решења, 

    - ЈП Зоолошки врт Бор – урађена 3  решење, 

    - ЈП Боговина Бор – урађена 2  решење, 

    - ДОО Бизнис инкубатор центар Бор – урађена 2  решења; 

- решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (урађена 47 

решењa);  

- решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (урађено 1 

решење);  

- решења о промени апропријације по члану 5. Закона о буџетском систему  

  (урађена 6 решења); 

- решења о промени апропријације по члану 61. став 7. Закона о буџетском  

  систему (урађена 23 решења); 

- решења о промени апропријације по члану 61. став 13. Закона о буџетском  

  систему, односно одлуке о преносу неутрошених средстава са 

одговарајуће   

  апропријације у текућу буџетску резерву (урађена 10 решења); 

- решења о промени апропријације из осталих извора финансирања по 

члану   

  61. Закона о буџетском систему (урађена 4 решења); 

- решење о утврђивању квота (урађено 1 решење);  

- решење о измени и допуни решења о утврђивању квота (урађена 2 

решења);  

- препоруке за решавање појединих питања из надлежности других правних  

  лица чији је оснивач општина и др. 

 

►припремa консолидованих периодичних финансијских извештаја и 

консолидовани годишњи финансијски  извештај у току 2017. године 

припремљена су три консолидована финансијска извештаја, и то за:  

- периоду од  01.01.2016.  до  31.12.2016.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  30.06.2017.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  30.09.2017.године. 

 

 ►израдио се је и завршни  рачуна буџета општине Бор за 2016.годину. 
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         2.  Послови буџета-трезора, рачуноводство и финансијску 

оперативу  

 

Прати прописе из области јавних и локалних финансија, из области 

буџетског система, из области пореског система, јавних набавки, из области 

зарада и других примања, из области књиговодства и рачуноводства и 

одговоран је за њихову примену у свом раду; 

- организује, координира и одговара за рад запослених у одсеку; 

- послови доношења стручног упутства за припрему нацрта Одлуке о 

буџету, које садржи основне економске смернице Општинског већа, у 

сарадњи са начелником одељења;  

- организује процес доношења Нацрта одлуке о буџету;  

- израђује прилоге-табеле по упутству за припрему буџета начелника 

Одељења приликом израде нацрта Одлуке о буџету, као и приликом 

ребаланса; 

- даје предлог решења о привременом финансирању буџета;  

- стара се о наплати камате по пласираним средствима трезора; 

- води аналитичку евиденцију градског пословног простора и просторија 

директних; раскњижава уплате по изводима;  

- ради месечне извештаје о наплати закупа по издатим фактурама и др. 

послова директних корисника као и извештаје о наплати закупнине и 

самодоприноса индиректних корисника и извештаје доставља начелнику 

Одељења и шефу Одсека за трезор, рачуноводство и финансијску 

оперативу, стара се о редовној наплати закупнине, обавештава Одељење 

за имовинско-правне послове и урбанизам и Општинско јавно 

правобранилаштво о неизмиреној закупнини; 

- ради месечне извештаје о уплати свих прихода који остварују индиректни 

корисници буџетских средстава и доставља им изводе на дневном нивоу; 

- послови отварања и контроле рачуна и подрачуна,  

- иницира потребу задуживања у циљу обезбеђења иквидности трезора; 

- финансијско извештавање – води: регистар запослених, изабраних, 

постављених и ангажованих лица у јавном сектору; 

- израђује консолидовани извештај о планираним и извршеним расходима 

за плате на: Обрасцу пл-1 Плате запослених код корисника буџета јединице 

локалне власти; Обрасцу пл-2- број запослених код корисника буџета 

јединице локалне власти; -подноси извештаје о инвестирању новчаних 

средстава са консолидованог рачуна трезора локалне власти на домаћем 

финансијском тржишту новца Управи за трезор од стране локалног органа 

управе надлежног за финансије – Образац ИКРТЛВ, Образац ИБСКЛВ, 

Образац ИСПКЛВ;  
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- састављање и достављање месечних и годишњих извештаја јединица 

локалне самоуправе- општине;  

- учествује у изради и контроли и свих осталих извештаја у Одељењу;  

- усмерава, помаже и контролише рад запослених на благајничким 

пословима, пословима финасирања и извештавања према другим 

државним органима и пословима обрачуна плата; 

- обрађује друге податке утврђене актом Владе и министарстава и израђује 

потребна акта; 

- израђује извештаје о раду Одељења за Скупштину;  

- потписује на местима за финансије административне забране за плате 

запослених;  

- припрема одговоре за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

испред Одељења за финансије; 

- на месту трезора оверава плаћање по примљеним захтевима за плаћање 

и трансфер и захтева за исплату плата, додатака и накнада запослених, а 

све остале захтеве по Упутству о раду трезора општине Бор одобрава;  

 

У току 2017.године извршени су следећи послови, достављени 

извештаји и подаци, које су прописани Законом, Правилницима, Уредбама 

или су тражени од  Министарстава, Управа за трезор...., и то: 

►Израђене су прилози-табеле за израду нацрта Одлуке о буџету, као 

и  ребаланса и то за Одлуку о буџету општине Бор за 2017.годину и за две 

Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Бор за 2017.годину. 

►Израђена је прилог-табела за израду нацрта Одлуке о буџету за 

2018. годину. 

► Код Управе за трезор у 2017. години због миграције девизног 

рачуна  из  Народне  банке Србије код Управе за трезор отворен је 

девизни подрачун, број 840-96770-42, и подрачуни за обезбеђивање 

девизних средстава 840-91493830-23 и 840-91493831-20 преко којих се 

обавља девизно пословање. 

►Општина Бор је на Образцу НО-3 – налог за отварање динарског 

посебног наменског подрачуна код Управе за трезор за остале посебне 

кориснике јавних средстава - тип корисника 08, дала налог за отварање 

динарског посебног наменског подрачуна за 12 корисника јавних 

средстава. 

►Управе за трезор - Централа у Београду, Број:401-111/17-028 од 

13.02.2017. године, доставила је списак директних и индиректних корисника 

средстава локалне власти, као и податке других корисника јавних 

средстава, који подносе завршне рачуне код Управи за трезор и локална 

самоуправа је   извршила верификацију списка за завршне рачуне 

2016.године, односно проверила и ажурирала податаке и доставила 

верификован списак Управи за трезор-филијали Зајечар. 
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►Управе за трезор - Централа у Београду, Број:401-679/17-028 од 

01.11.2017. године, доставила је списак КЈС, са подацима из Евиденције 

КЈС, код Управе, у надлежности ЈЛС/АП за 2018.годину, и локална 

самоуправа је   извршила верификацију списка КЈС, односно проверила и 

ажурирала податаке и доставила верификован списак Управи за трезор-

филијали Зајечар. 

►Републучки завод за статистику, дописом Број: 052-89 од 

17.07.2017.године, измену податка о лицу одговорном за заступање, 

због одржавања Регистра јединица разврставања и ажурирања 

Статистичког пословног регистра, који се уноси преко веб-упитника, које је 

ажурирано 18.05.2016. године. 

►По Правилнику о садржају пореског биланса за недобитне 

организације – обвезнике пореза на добит правних лица, који примењује 

контни план за буџетски систем и укључен је у консолидовани рачун 

трезора, урађен је  и електронски је учитан у Пореској управи, и то: 

-образац ПБН- Порески билана за недобитне организације које примењује 

контни план за буџетски систем за период од 01.01. до 31.12.2016.годину, за 

буџет Општине Бор и двадесетшест градских и сеоских месних заједница. 

 -образац ПДН- Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање 

пореза на добит предузећа за недобитне организације за период од 01.01. 

до 31.12.2016. годину, за буџет Општине Бор и двадесетшест градских и 

сеоских месних заједница. 

 

►Месечни, тромесечни, полугодишњи и годишњи извештаји и 

подаци, које су достављени Министарствима, Управи за трезор, 

Републучком заводу за статистику, Пореској управи......, и то:  

  ►Месечни извештаји:  

- прихода и расхода (Образац П/Р) - (урађено 12 извештаја);  

-извештаји о инвестирању новчаних средстава на КРТ локалне власти 

(Образац ИКРТЛВ, Образац ИБСКЛВ, Образац ИСПКЛВ) - (урађено 12 

извештаја);  

- извештаји о усаглашавање података из извештаја о бруто наплати, 

повраћају и  расподели јавних прихода (извештај Т – Трезор) - (урађено 12 

извештаја);  

- образложење разлика код свих извештаја, и то:  прихода (извештај Т –

Трезор) и извештаја П/Р и расхода (Преглед трошкова по трезору стање код 

УТ) и извештаја П/Р и Промета и стање на рачуну 640 стање код УТ - 

(урађено 12 извештаја);  

- регистар запослених – кадровски и финансијски подаци за директне 

кориснике, и то:  

  подаци о радницима запосленим на неодређено и одређено време;  

  подаци о радницима запосленим по уговору;  

  подаци о радницима запосленим преко задруге и  
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  финансијски подаци,  

који су учитани у регистар запослених код Управе за трезор – (урађено 12 

извештаја);  

- Правилником о начину и садржају извештавања о планираним и 

извршеним  

   расходима за плате у буџетаским јединицама локалне власти у 2016. 

години,   

   прописани су следећи обрасци: 

   Образац ПЛ-1- Плате запослених код корисника буџета јединица локалне 

власти и  

   Образац ПЛ-2- Број запослених код корисника буџета јединица локалне 

власти – (урађено 12 извештаја);  

Прослеђена су укупно 72 месечна извештаја. 

 

►Квартални, полугодишњи и годишњи извештаји:  

-Годишња апропријација и месечне квоте за буџет локалне самоуправе 

(Табела апропријација). Прослеђена су 3 извештаја. 

 

► Месечни, квартални, полугодишњи и годишњи извештаји:  

-Правилником о садржају и начину финансиског извештавања о планираним 

и оствареним приходима и примањома и планираним и извршеним 

расходима и издацима јединица локалне самоуправе, прописани су следећи 

обрасци:  

Образац 1 – Приходи и примања буџета општине; 

Образац 2 – Расходи и издаци буџета општине по економској и 

функционалној класификацији;  

Образац 2а – Трансфери за основно и средње образовање-аналитика 

према врсти расхода и издатака; 

Образац 3 – Обрачун суфисита/дефицита са рачуном финансирања;  

Образац 5 – Ниво задужености општине. 

Обрасци се попуњавају месечно, квартално и годишње по изворима 

прихода. 

У 2017. године су попуњени обрасци који садрже 128 извештаја учитани у 

локални трезор код Управе за трезор, оверени и прослеђени Управи за 

трезор. 

 

►послове  вођења  аналитичке  евиденције  закупа  градског 

пословног  простора и раскњижавања уплата по изводима 

 

У 2017.години рађени су текући послови вођења аналитичке 

евиденције закупа градског пословног простора, раскњижавања уплата по 

изводима и достављају  се месечни извештаји о наплати закупа по издатим 

фактурама и други послови директног корисника као и извештаје о наплати 
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закупнине индиректних корисника и извештаји се достављају начелнику 

Одељења и руководиоцу Одсека за трезор, рачуноводство и финансијску 

оперативу, и то: 

 

1.Уплатни рачун 840-742152843-59 - Приходи од давања у закуп, односно 

на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и 

индиректни корисници њиховог буџета,  у помоћној евиденцији је 

прокњижено 247 извода, који сарджи 1.201 ставку. 

Изводи уплатног рачуна 840-742152843-59 се свакодневно доставља 

Јавном предузећу  за стамбене услуге “Бор“ којем су поверени послови да 

издаје фактуре и прати наплати закупнине пословног простора директног 

корисника- Општине Бор. 

Рађени су месечни извештаји о наплати закупа по издатим фактурама 

директног корисника као и извештаје о наплати закупнине индиректних 

корисника и извештаји се достављају начелнику Одељења,  руководиоцу 

Одсека за послове финансијске оперативе директних и индиректним 

корисницима који издају пословни простор у закуп. 

 

2.Уплатни рачун: 840-742155843-80 - Приходи од давања у закуп, односно 

на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и 

индиректни корисници њиховог буџета, у помоћној евиденцији је 

прокњижено 239 извода, који сарджи 861 ставку. 

Изводи уплатног рачуна 840-742155843-80 се свакодневно доставља 

Јавном предузећу  за стамбене услуге “Бор“ којем су поверени послови да 

издаје фактуре и прати наплати закупнине пословног простора директног 

корисника- Општине Бор. 

Рађени су месечни извештаји о наплати закупа по издатим фактурама 

директног корисника као и извештаје о наплати закупнине индиректних 

корисника и извештаји се достављају начелнику Одељења,  руководиоцу 

Одсека за послове финансијске оперативе директних и индиректним 

корисницима који издају пословни простор у закуп. 

 

3.Уплатни рачун: 840-742156843-87 - Приходи остварени по основу 

пружања услуга боравка деце у предшколској установи у корист нивоа 

општине, у помоћној евиденцији  прокњижено је 251 извод.  

Изводи уплатног рачуна 840-742156843-87 се свакодневно достављају 

Предшколској установи „Бамби“, која књижи појединачно кориснике за 

смештај детета у предшколску установу, а по издатим рачунима. 

 

4.Уплатни рачун: 840-745151843-03 –Остали приходи у корист нивоа 

општине, у помоћној евиденцији је прокњижено 199 извода, који сарджи 388 

ставки. 
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Рађени су месечни извештаји о уплатама накнада, чланарина, по издатим 

рачунима директног корисника као и индиректног корисника. Извештаји се 

достављају начелнику Одељења и индиректним корисницима који издају 

рачуне. 

 

5.Уплатни рачун: 840-741511843-34 - Накнада за коришћење минералних 

сировина геотермаиних ресурса, где је учешће Републике Србије – 60%, а 

општине Бор – 40%. У 2017.години је у помоћној евиденцији прокњижено 17 

извода, који сарджи 27 ставки. 

 

6. Анализирани су и остали уплатни рачуни по захтеву начелника 

Одељења за финансије. 

 

►послове  вођења  аналитичке  евиденције  депозита и 

раскњижавања уплата по изводима 

 

У 2017.години за подрачун Скупштина општине - депозит број  840-

566804-29, на који се уплаћује депозит за учешће на лицитацији, односно за 

јавно надметање за закуп пословног простора, земљишта и .... Са 

депозитног рачуна по завршетку лицитације - надметања врши се повраћај 

лицитатору или се врши уплата на уплатне рачуне по приспелим дописима 

за повраћај или прекњижење. 

Рађени су послови вођења аналитичке евиденције, и у помоћној евиденцији 

је прокњижено 27 извода, који сарджи 74 ставки. 

 

2.1. Послови планирања буџетa 

 

Прати прописе из области јавних и локалних финансија, из области 

буџетског система, из области пореског система, јавних набавки, из области 

зарада и других примања, из области књиговодства и рачуноводства и 

одговоран је за њихову примену у свом раду; 

 - ради послове финансијског планирања, које обухвата: пројекција и 

праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање 

расхода, које садржи следећу анализу: анализа готовинских токова, плана 

извршења буџета и сервисирање дуга;  

-израђује прилоге-табеле по упутству за припрему буџета начелника 

Одељења приликом израде нацрта Одлуке о буџету, као и приликом 

ребаланса;  

-достављање упутства за припрему нацрта Одлуке о буџету корисницима 

буџета;  

- анализира захтеве за финансирање директних буџетских корисника и 

предлаже износе апропијација, који се уносе у нацрт Одлуке о буџету; 
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-организује усаглашавање финансијских планова корисника и њихових 

апропријација у нацрту буџета у сарадњи са шефом Одсека финансијске 

оперативе органа управе; 

 -даје препоруке корисницима буџетских средстава по питању буџета;  

-послови припреме података за Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

буџету,  

-дефинисање и промена тромесечних, месечних или дневних квота (по 

Упутству о раду трезора), преузетих обавеза и плаћања;  

-даје начелнику одељења предлог Решења о одобрењу средстава из 

сталне и текуће буџетске резерве;  

-прати реализацију текуће буџетске резерве и промена свих апропријација и 

непосредно води евиденцију о томе;  

-врши евентуалне корекције (промене апропријација) управља готовинским 

средствима које обухвата управљање консолидованим рачуном трезора на 

који се уплаћују сва примања и из којих се врше сва плаћања из буџета, 

управљање ликвидношћу; 

-обавештава кориснике буџета о усвојеним апропријацијама и извршеним 

променама истих; 

-организује и контролише за све директне и индиректне кориснике буџета, 

који се финансирају директно са рачуна буџета, вођење главне књиге и 

помоћних евиденција; 

-усклађује периодичне извештаје и годишњи извештај о извршењу буџета 

са подацима из главне књиге трезора и израђује за цео буџет образац 5 као 

прилог Извештајима о извршењу буџета; 

-организује процес свакодневне обраде плаћања и трансфер по захтевима 

корисника;  

-предлаже свакодневно приоритете плаћања у складу са ликвидношћу 

трезора и прати дневну ликвидност; 

-врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финанисјког 

материјалног пословања из своје надлежности и предаје архиви Општинске 

управе; 

-на месту буџета-трезора оверава захтеве за промену апропријација и 

квота, квартални план извршења, захтев за преузимање обавеза, захтев за 

исправку књижења и доставља их шефу Одсека на одобравање;  

 

У току 2017.године извршена је дневна контрола плаћања  из буџета 

на основу Одлуке о буџету и Решења о утврђивању квоте за 252 радних 

дана; 

-Пратиле су се и дневне обавезе за 252 радна дана; 

-Дневно праћење прилива и стања наменских средстава за 252 радна 

дана; 
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-Израда месечних извештаји о оствареним приходима, извршеним 

расходима, обавезама и наменским средствима, урађена су и прослеђена 

12 извештаја; 

-Врши се контрола и промена тромесечних, месечних или дневних квота (по  

Упутству о раду трезора) преузетих обавеза и плаћања и у 2017.години  

поднето је 154 захтева за промену квота. 

- Припрема и израђује Решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве (урађена 47 решењa);  

- Припрема и израђује Решења о употреби средстава сталне буџетске 

резерве (урађено 1 решење);  

- Припрема и израђује Решења о промени апропријације по члану 5. Закона 

о буџетском систему (урађена 6 решења); 

- Припрема и израђује Решења о промени апропријације по члану 61. став 

7. Закона о буџетском систему (урађена 23 решења); 

- Припрема и израђује Решења о промени апропријације по члану 61. став 

13. Закона о буџетском систему, односно одлуке о преносу неутрошених 

средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву 

(урађена 10 решења); 

- Припрема и израђује Решења о промени апропријације из осталих извора 

финансирања по члану 61. Закона о буџетском систему (урађена 4 

решења); 

- Припрема и израђује Решење о утврђивању квота (урађено 1 решење);  

- Припрема и израђује Решење о измени и допуни решења о утврђивању 

квота (урађена 2 решења);  

-Састављањи су извештаји о извршењу буџета, и то:  

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2016. -  31.12.2016.године; 

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2017. -  30.06.2017.године; 

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2017. -  30.09.2017.године. 

 

 

2.2. Послови  канцеларијског пословања 

 

Обавља секретарске, сложеније административно–техничке и 

докуметнационо – евиденционе послове; 

- прима и заводи пошту, распоређује примљену пошту према обрађивачима;     

- врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финансијско-

материјалног пословања за начелника, шефове Oдсека и предаје архиви 

Општинске управе; 

- води евиденцију о радном времену запослених. 

 

У 2017. години обављени су следећи послови, и то: 
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- кроз интерну доставну књигу је примљено и прослеђено извршиоцима 

послова одељења 11.347 захтева за плаћање и за пренос средстава; 

- кроз књигу рачуна за директне корисник примљено је и прослеђено 

извршиоцима послова одељења 3.953 рачуна, административних 

забрана; 

-  кроз књигу улазних рачуна је примљено и прослеђено извршиоцима 

послова одељења 3.953 рачуна, административних забрана; 

- кроз књигу примљене поште за Одељење је примљено и прослеђено 

извршиоцима тих послова  200 разних докумената,  дописа и друга 

примљена документа која су примљена поштом; 

-  води се евиденција о радном времену запослених одељења; 

-  припрема се извештај за превоз сваког месеца за запослене у  одељењу; 

-  припрема се план коришћења годишњег одмора за запослене у  

одељењу; 

- копирала, скенирала документацију за потребе начелника, шефова и 

запослених у одељењу око 2.500 листова. 

- вршила хронолошко одлагање целокупне документације у вези 

финансијско - материјалног пословања Одељења за финансије, класирана  

књиговодствена документација за 2017. годину  у 143 класера. 

- давање бројева а затим хронолошко одлагала целокупне документације у 

вези финансијско-материјалног пословања, и то за: 

- 401-1 – извештаји, дописи, обавештења, ...., укупно  278 предмета и 

- 401-2 – дописи, обавештења, .... ...., укупно  1.551 предмета.  

Сви предмети су класирани и предати архиви Општинске управе. 

2.3. Послови трезора  

 
Обављају се сви  послови по Упутству о раду трезора општине Бор, и 

то:  

-прати прописе из области јавних и локалних финансија, из области 

буџетског система, из области пореског система, јавних набавки, из области 

зарада и других примања, из области књиговодства и рачуноводства и 

одговоран је за њихову примену у свом раду; 

-обавља послове и одговоран је за послове састављања периодичних и 

годишњих извештаја за подрачуне (за пројекте, јавне радове, изборе....) и 

доставља их шефу Одсека за послове финансијске оперативе директних и 

индиректних корисника на консолидовање података; 

-непосредно се стара о вођењу главне књиге трезора свих директних и 

индиректних корисника, који се финансирају из трезора; 

-организује и одговоран је за вођење помоћних аналитичких евиденција и 

њиховог усаглашавања са главном књигом у трезору за све кориснике 

буџета; 
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-у свом послу уско сарађује са свим запосленим у оба Одсека везаним за 

главну књигу и одговоран је за рачуноводствене евиденције на нивоу 

трезора; 

-прати рачуноводствену методологију укључујући: одржавање система 

класификације, прописивање правила буџетског рачуноводства, 

прописивање захтева у погледу интерног и екстерног извештавања, 

управља финансијским информационим системом; 

-врши контирања документације, 

-организује и контролише вођење пословних књига и финансија месних 

заједница, подрачуна и директних корисника; 

-припрема Решења о формирању комисија за попис и Решења о усвајању 

пописа за све директне кориснике; 

-припрема податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање 

средствима и другим ресурсима подрачуна; 

-води књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора 

буџетских подрачуна са другим субјекатима; 

-припрема одговарајућу документацију за исплату обавеза буџетских 

подрачуна и стара се о исправности обрачуна и уплате пореза и доприноса; 

-врши контролу комплетности и рачунске исправности примљених фактура, 

врши контролу суштинске исправности примљених фактура –да ли је роба 

примљена или услуга извршена за подрачуне;  

-за подрачуне за ликвидирану финансијску документацију припрема захтеве 

за плаћање из буџета, у складу са процедурама из Упутства о раду трезора 

општине Бор, које потписује за претходну контролу и све доставља шефу 

Одсека на оверу, ради даљег кретања документа;  

-води регистар измирења новчаних обавеза, у смислу поштовања рокова 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између 

подрачуна и привредних субјеката; 

-израђује финансијски план буџетских подрачуна;  

-припрема податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање 

средствима и другим ресурсима органа локалне самоуправе, везано за 

буџетске подрачуне за које се послови обављају; 

-обавља све књиговодствене и друге послове по уредби о буџетском 

рачуноводству и пратећим прописима, почев од контирања документације, 

преко књижења у главној и помоћним књигама, до израде 

рачуноводствених-финансијких извештаја-биланса по прописима из области 

буџетског рачуноводства и других извештаја за буџетске подрачуне;  

-за потребе планирања и контроле извршења буџета усклађује периодичне 

извештаје о извршењу буџета са подацима из главне књиге трезора за 

буџетске подрачуне;  

-одговоран је за ажурност у књижењу документације за буџетске подрачуне;  

-води рачуна и одговоран је да главна књига трезора као и пословне књиге, 

обезбеде тачност, ажурност, истинотост и законитост свих трансакција 
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прихода и примања, расхода и издатака, стања и промена на имовини, 

обавезама и изворима за финансирање, што се односи и на помоћне књиге 

и евиденције. 

-врши усаглашавање главне књиге и пословних књига трезора са помоћним 

књигама и евиденцијама свих корисника квартално и за завршни рачун;  

-учествује у усклађивању стања имовине, потраживања и обавеза у 

књиговодственим евиденцијама целог трезора;  

-контролише вођење помоћне књиге добављача и датих аванса за набавку 

робе и услуга директних корисника;  

-врши интерне обрачуне пореза на додату вредност, води евиденцију истих 

и електронски их пријављује за директне кориснике и трезор;  

-у одсуству запосленог на пословима реализације захтева, врши послове 

електронског плаћања; 

 

У 2017. години обављени су следећи послови, и то: 

 

►буџетски фондови: 

На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) 

буџетски фондови су евиденциони рачуни у уквиру главне књиге трезора 

општине Бор, немају отворене подрачуне код Управе за трезор и отворени 

су по одлукама надлежног извршног органа локалне власти и Одлукама о 

оснивању буџетских фондова, има четири буџетска фонда, и то: 

 

-Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Бор, ЈБ КЈС 80851, 

-Буџетски фонд за популациону политику општине Бор, ЈБ КЈС 80921, 

-Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања општине   

 Бор, ЈБ КЈС 80893 и 

-Буџетски фонд за финансирање развоја пољопривреде општине Бор, ЈБ 

КЈС 80920. 

– Буџетски фонд за заштиту животне средине, припремљено, 

контролисано и евидентирано 70 докумената и написано 63 захтева, 

урађена су три квартална и један годишњи извештај; 

 

– Буџетски фонд за развоја пољопривреде општине Бор, примљена су  

1.699 Решења за исплату субвенције осемењавања говеда сименталске 

расе у  износу од 2.000,00 динара по грлу, и за њих је поднето 33 захтева, 

урађена су три квартална и један годишњи извештај; 

 

– Буџетски фонд за популацоину политику општине Бор, примљена су 

193 Решења за незапослене породиње које су оствариле право на новчану 
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накнаду у нето износу од  15.000,00 динара, и за њих је поднето 61 захтев, 

урађена су три квартална и један годишњи извештај; 

За сву документацију се контролисала исправносту и реализација по 

захтевима.  

 

– Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања 

општине Бор, намењен је за подстицај самозапошљавања и отварање 

нових радних места, па је са Националном службом за запошљавање 

потписан Уговор и Анекси уговора о утврђивању међусобних права и 

обавезе у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 

између Националном службом за запошљавање и Општине Бор за 2017. 

годину, и извршен је пренос средстава Националном службом за 

запошљавање за  2017.годину. 

 

За подрачун број 840 – 3358741-71 – Општинска управа Бор – јавни 

радови, у реализацији програма активне политике запошљавања и у 

сарадњи са Националном службом за запошљавање, запошљено је 50 

лица по привременим и повременим пословима и извршене су им 

исплате накнаде и уплаћени порези и доприноси за период који су радили.  

Извршена је контрола документације и извршена су књижења. 

–Извршена је припрема Решења и упуство за рад Пописне комисије за 

годишњи попис имовине и обавеза као и наредбе за поступање по истом.                                              

–За све накнаде у току године учитавају се пореске ПП пријаве ( за 193 

породиље учитана 2.316 пореских пријава). 

–Буџет општине Бор је у систему ПДВ-а, и извршена су 48 интерна 

обрачуна и учитавања ПДВ пријава, после извршене контроле.  

–У програму Саветник за све индиректне кориснике буџетских средстава, 

као и за све индиректне кориснике другог нивоа власти, стварала обавезе, 

припремала за плаћања, након плаћања затварала обавезе. 

–пратила рад у ликвидатури и кориговала неисправности. 

 

2.4. Послови трезора на буџетском рачуноводству и 

извештавању  (уноса рачуноводствених промена) 

 

Прати се прописи из области из области буџетског система, из 

области књиговодства и рачуноводства и одговоран је за њихову примену у 

свом раду; 

- врши унос дневних промена прихода и расхода трезора; 

- води рачуна о исправности унетих промена и промена дневника,главне 

књиге; 

- врши књижења у главној књизи и свим помоћним књигама, 

- врши унос основних апропријација и измена апропријација одобрених  

  одлуком о буџету; 
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- врши унос промена у вези са имовином, обавезама и потраживањима  

  корисника на основу документације припремљене у финансијској 

оперативи; 

- води евиденцију имовине и опреме; 

- води материјално-финансијско књиговодство; 

- обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава; 

- вођење помоћних књига основних средстава; 

- усклађивање стања имовине са стварним стањем на основу пописа,    

  расходовање имовине; 

- учешће у изради завршног рачуна; 

- врши припрему и експедицију извода свим корисницима којима се 

плаћање  

  врши директно, као и онима који раде на пословима финансијске 

оперативе 

  индиректних корисника; 

- одговоран је за ажурност у књижењу достављене документације; 

- комплетира извод са документацијом и подацима о плаћањима, класира 

их; 

-врши попуну и достављање Потврде о висини остварених прихода за све 

запослене и за друга лица у законском року и потписује на месту 

„припремио“. 

 -врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финанисјког 

материјалног пословања из своје надлежности и предаје архиви Општинске 

управе. 

 

У 2017. години унете су све апропријације и измена апропријација 

одобрених Одлуком о буџету општине Бор за 2017.годину и две Одлуке о 

измени и допуни одлуке о буџету општине Бор за 2017.годину. 

 

 Обављени су сви књиговодствени послови за буџет општине, 

односно трезор, по Уредби о буџетском рачуноводству и пратећим 

прописима, и то: 

- Документација је контирана, затим су извршена књижења у главној 

књизи и свим помоћним књигама буџета, односно трезора општине, а у 

2017. годину прокњижено је 276 налога за књижење који садрже 104.460 

ставки. 

-  Попуњена су 75 захтева за прекњижење према Управи за трезор. 

- У помоћну књигу – евиденција основних средстава - књижена су 

новонабављена основна средства или ситан инвентар и унето је 252 

ставке, изшен је обрачун амортизације који је прокњижен. 

- Израђују се рачуноводствени извештаји–биланси по прописима из 

области буџетског рачуноводства.  
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- Усаглашавање са добављачима тј. провера извода отворених ставки, 

слање ИОС-а на дан 31.10.2017. и 30.11.2017.године свим добављачима, 

укупно проверила и одговорила на 172 извода отворених ставки.  

-  попуњено и достављено 86 Потврде о висини остварених прихода 

за друга лица у законском року. 

    -  попуњени обрасци за статистику за Скупштину општине Бор, Општинску 

управу Бор и Правобранилаштво општине Бор, и то: 

-ИНВ- Годишњи извештав о инвестицијама у основна средства, 

-КГИ-Комплексни годишњи извештај. 

    -  дати су извештаји о висини новчаних средстава по судским пресудама 

који је настао услед уједа паса луталица, и то износе по свакој пресуди, и то 

по: имену и презимену оштеченог, заступника тј.адвоката, трошкови 

принудне наплате, трошкови извршитеља, парнични трошкови са 

наплаћеном каматом за период од 01.01. до 11.12.2017.годину у којем је 

било око 335 пресуда. 

    -  дати су и извештаји који су тражени за информације од јавног значаја. 

 

2.5. Послови реализације захтева 

 

Прати све прописе из области буџетског система, финансија и 

платног промета, прописе из области пореског система; 

- пријем и евиденција примљених, реализованих и враћених свих захтева 

корисника буџета из групе финансијске оперативе директних и индиректних 

корисника; 

- врши непосредан унос налога за електронско плаћање, или припрема већ 

унете налоге за електронско плаћање; 

- врши плаћање електронским путем по одобреном дневном налогу-решењу 

наредбодавца буџета или лица које он овласти; 

- на захтев доставља преглед обавеза по примљеним захтевима; 

-извештава шефа Одсека за послове финансијске оперативе директних и 

индиректних корисника о извршеним плаћањима за директне и индиректне 

кориснике; 

-контактира са шефом Одсека за послове финансијске оперативе директних 

и индиректних корисника по питању комплетирања документације за 

плаћање и саме могућности плаћања;  

-припрема сва решења која се односе на пренос или одобрење средстава;  

-по достављању захтева за трансфер индиректних корисника са пратећом 

документацијом, из Одсека за послове финансијске оперативе директних и 

индиректних корисника, уноси у ликвидатуру обавезе и након извршења 

обавеза, пре враћања примерка захтева за плаћање, раздужује обавезе; 

 



 23 

2017. године рађени су сви потребни акти у нацрту, које из области 

буџетског рачуноводства по надлежности доноси извршни орган локалне 

власти и орган управе надлежан за финансије, и то: 

- предлог о преносу средстава са рачуна буџета општине Бор буџетским 

корисницима –за сваки датум када је извршен пренос средстава (урађено је 

220 предлога плаћања); 

- решења о преносу средстава са рачуна буџета општине Бор буџетским 

корисницима –за сваки датум када је извршен пренос средстава (урађено је 

220 решења); 

-вршено плаћање електронским путем по одобреном дневном налогу-

решењу наредбодавца буџета или лица које он овласти и написано је и 

реализовано око 7.000 налога за платни промет, односно налога за пренос 

средстава из буџета, и обавештавају се корисници о извршеним 

плаћањима.  

Сви реализовани захтеви за плаћање и захтеви за трансфер средстава од 

стране директних корисника, индиректних корисника и индиректних 

корисника другог нивоа власти по извршеном плаћању или преносу, 

заводене су и  евиденцији трезора, и  у 2017. години је заведено 1.000 

захтева за трансфер. 

-по достављеним захтевима за трансфер индиректних корисника са 

пратећом документацијом, из Одсека за послове финансијске оперативе 

директних и индиректних корисника, унете су у ликвидатуру обавезе и након 

извршења обавеза, пре враћања примерка захтева за плаћање, раздужене 

су обавезе. 

 

2.6. Послови књиговодственог праћења рачуна месних  

заједница 

 

Прате прописе из области буџетског система, финансија и платног 

промета, прописе из области пореског система, из области књиговодства и 

рачуноводства, а посебно буџетског рачуноводства; 

- контира и књижи промене на изводу месних заједница на основу 

веродостојних исправа по систему двојног књиговодства; 

- усклађује пословне књиге, дневник, главну књигу и помоћне књиге и бруто 

стање по рачунима месних заједница са главном књигом трезора; 

- израда информација о реализацији финансијских планова месних 

заједница; 

- одговоран је за израду тромесечних периодичних извештаја и годишњих 

финансијских извештаја по прописима из области буџетског рачуноводства 

као и других извештаја за месне заједнице; 

-прати плаћања обавеза уплатама аванса, води евиденцију истих и 

доставља опомене месним заједницама за правдањима аванса; 

-одговоран је за ажурност у књижењу достављене документације;  
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-врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финанисјког 

материјалног пословања из своје надлежности и предаје архиви Општинске 

управе; 

 

– Послови књиговодства  градских и сеоских месних заједница 

   У оквиру књиговодства градских и сеоских месних заједница 

обављали су се следећи послови у 2017.години, и то за двадесетшест 

месних заједница: 

1.  Документација се контира, затим се врше књижења у главној 

књизи, а у 2017. години прокњижено је 19.909 ставки, и то за: 

- MЗ "Брезоник" – 1.235 ставки; 

- MЗ "Север" – 420 ставки; 

- MЗ "Стари Центар"- 673  ставки; 

- MЗ "Старо Селиште" – 749 ставки; 

- MЗ "Ново Селиште" – 769 ставки; 

- MЗ "Бакар" – 1.197 ставки; 

- MЗ "Рудар" – 805 ставки; 

- MЗ "Младост" – 397 ставки; 

- MЗ "Слога" – 796 ставки; 

- MЗ "Нови центар" – 608 ставки; 

- MЗ "Металург" – 782 ставки; 

- MЗ "Напредак" – 654 ставки; 

- MЗ "Брестовачка Бања" – 859 ставки; 

- MЗ "Брестовац" – 1.170 ставки; 

- MЗ "Шарбановац" – 786 ставки; 

- MЗ "Кривељ" – 353 ставки; 

- MЗ "Злот" – 1.185 ставки; 

- MЗ "Слатина" – 790 ставки; 

- MЗ "Оштрељ" – 1.287 ставки; 

- MЗ "Метовница" – 1.218 ставки; 

- MЗ "Доња Бела Река – 796 ставки; 

- MЗ "Бучје" – 574 ставки; 

- MЗ "Горњане" – 513 ставки; 

- MЗ "Лука" – 633 ставки; 

- MЗ "Танда" – 289 ставки; 

- MЗ "Шарбановац Тимок" – 371 ставка. 

Свакодневно су књижене све пословне промене на основу приспеле 

документације у књиговодству месних заједница, односно веродостојне 

исправе се књиже по систему двојног књиговодства. 

Вођене су аналитике добављача, купаца и основних средстава за све 

градске и сеоске месне заједнице. 
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2. Месне заједнице које издају у закуп своје пословне просторије, 

фактуришу закупцима и достављају књиговодству на књижење све издате 

рачуне, као за закуп, тако и за сталне трошкове на месечном нивоу. 

3. У месецу октобру 2017. године свим купцима су послати изводи 

отворених ставки на усаглашавање. 

4. Код свих месних заједница у евиденцији основних средстава, вршено 

је књижење новонабављених основних средстава и ситног инвентара. 

Обрачуната је амортизација основних средстава код свих месних 

заједница и вршена су адекватна књижења на свакој врсти основног 

средства. 

На основу извршених пописа у месним заједницама, на дан 31.12.2017. 

године вршена су књижења, и то: 

- Отпис  потраживања код оних привредних субјеката који су угашени и 

где наплату потраживања није могуће спровести – уз Одлуку о отпису 

достављена је пратећа документација са сајта АПР-а о датуму гашења 

привредног субјекта; 

- Извршен је расход поломљених и оштећених основних средстава као 

и расход поломљеног ситног ивентара, које је немогуће даље користити. 

 

2.7. Послови финансија индиректних корисника средстава 

буџета и  књиговодства ( месне заједнице) 

 

-прати прописе из области буџетског система, финансија и платног промета, 

прописе из области пореског система, из области јавних набавки; 

-прати прописе из области књиговодства и рачуноводства, а посебно 

буџетског рачуноводства; 

-припрема податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање 

средствима и другим ресурсима правних субјеката за које је уговорено 

обављање финансијских и књиговодствених послова-месних заједница; 

-фактурише услуге по закљученим уговорима за те правне субјекте; 

-води књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора за те 

исте кориснике средстава буџета; 

-врши рачунску контролу исправности примљених фактура, врши контролу 

комплетности документације и суштинске, законске исправности примљених 

фактура и уговора; 

-врши контролу комплетности суштинске, рачунске и законске исправности 

примљених фактура и уговора и својим потписом на документима потврђује 

њихову исправност; 

-испоставља налоге за платни промет по фактурама и другим документима; 

-припрема захтеве за трансфер средстава из буџета и са пратећом 

ликвидираном финансијском документацијом доставља их надлежном 

директном кориснику ради одобрења трансфера; 

-врши обрачун на прописаним обрасцима ради плаћања пореских обавеза; 
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-подноси све потребне евиденције пореској управи за плаћене порезе и 

доприносе; 

-финансијску документацију доставља књиговодству корисника за које 

обавља послове (месне заједнице) на књижење; 

-води регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између органа 

општине (председника Савета месних заједница) и привредних субјеката; 

-обавља сву потребну комуникацију са месним заједницама коју налажу 

пословне процедуре; 

-припрема податке за израду предлога финансијских планова индиректних 

корисника буџетских средстава (месне заједнице); 

-за потребе планирања и контроле извршења буџета усклађује периодичне 

извештаје месних заједница као индиректних корисника о извршењу буџета, 

са подацима из евиденције директних корисника и подацима из главне 

књиге трезора; 

-води аналитичку евиденцију прихода и расхода средстава самодоприноса 

и закупа по месним заједницама, сравњује стање помоћне књиге 

самодоприноса и закупа са стањем средстава у буџету, врши 

усаглашавање обавеза и потраживања са добављачима, саставља 

финансијске извештаје на основу података из помоћне књиге, пружа 

информације преседницима савета месних заједница о приливу, трошењу и 

стању средстава самодопроиноса и закупа, обавља контролу спровођења 

одлука о увођењу самодоприноса за месне заједнице т.ј контролу наменског 

трошења средстава самодоприноса, као и закупа; 

-врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финанисјког 

материјалног пословања из своје надлежности и предаје архиви Општинске 

управе; 

-обавља интерну финансијску контролу и друге послове по налогу 

начелника Одељења. 

 

– Вођене су евиденције, подношени захтеви  код  месних заједница 

   У оквиру финансија градских и сеоских месних заједница обављали 

су се следећи послови у 2017.години, и то за двадесетшест месних 

заједница: 

            1. У књига примљених рачуна за индиректне кориснике – месне 

заједнице је  евидентирано односно заведено укупно 1.547 рачуна,  и то за: 

- MЗ "Брезоник" – 100 рачуна; 

- MЗ "Север" – 29 рачуна; 

- MЗ "Стари Центар"- 49  рачуна; 

- MЗ "Старо Селиште" – 52 рачуна; 

- MЗ "Ново Селиште" – 63 рачуна; 

- MЗ "Бакар" – 79 рачуна; 

- MЗ "Рудар" – 65 рачуна; 
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- MЗ "Младост" – 28 рачуна; 

- MЗ "Слога" – 64 рачуна; 

- MЗ "Нови центар" – 53 рачуна; 

- MЗ "Металург" – 67 рачуна; 

- MЗ "Напредак" – 57 рачуна; 

- MЗ "Брестовачка Бања" – 88 рачуна; 

- MЗ "Брестовац" – 64 рачуна; 

- MЗ "Шарбановац" – 54 рачуна; 

- MЗ "Кривељ" – 48 рачуна; 

- MЗ "Злот" – 67 рачуна; 

- MЗ "Слатина" – 64 рачуна; 

- MЗ "Оштрељ" – 71 рачун; 

- MЗ "Метовница" – 116 рачуна; 

- MЗ "Доња Бела Река – 86 рачуна; 

- MЗ "Бучје" – 49 рачуна; 

- MЗ "Горњане" – 36 рачуна; 

- MЗ "Лука" – 62 рачуна; 

- MЗ "Танда" – 12 рачуна; 

- MЗ "Шарбановац Тимок" – 24 рачуна. 

Приликом пријема рачуна, утврђивала се њихова тачност, да ли су 

изадати рачуни у складу са склопљеним уговорима, по основу спроведених 

поступака јавних набавки као и да ли су спроведени поступци јавних 

набавки у складу са Планом јавних набавки за текућу годину.  

            2. захтеви за транфер средстава месних заједница - индиректних 

корисника буџетских средстава –  укупно је поднето  707 захтева и то за: 

- MЗ "Брезоник" – 39 захтева; 

- MЗ "Север" – 29 захтева; 

- MЗ "Стари Центар"- 27 захтева; 

- MЗ "Старо Селиште" – 33 захтева; 

- MЗ "Ново Селиште" – 37 захтева; 

- MЗ "Бакар" – 42 захтева; 

- MЗ "Рудар" – 29 захтева; 

- MЗ "Младост" – 15 захтева; 

- MЗ "Слога" – 37 захтева; 

- MЗ "Нови центар" – 17 захтева; 

- MЗ "Металург" – 30 захтева; 

- MЗ "Напредак" – 19 захтева; 

- MЗ "Брестовачка Бања" – 43 захтева; 

- MЗ "Брестовац" – 32 захтева; 

- MЗ "Шарбановац" – 29 захтева; 

- MЗ "Кривељ" – 14 захтева; 

- MЗ "Злот" – 33 захтева; 

- MЗ "Слатина" – 27 захтева; 
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- MЗ "Оштрељ" – 30 захтева; 

- MЗ "Метовница" – 44 захтева; 

- MЗ "Доња Бела Река – 26 захтева; 

- MЗ "Бучје" – 15 захтева; 

- MЗ "Горњане" – 13 захтева; 

- MЗ "Лука" – 22 захтева; 

- MЗ "Танда" – 13 захтева; 

- MЗ "Шарбановац Тимок" – 12 захтева.          

 Сви напред наведени захтеви су прошли формалну, суштинску и  

рачунску контролу директног корисника, утврђено је да су у складу са 

финансијским планом Општинске управе и као такви су заведени у Регистар 

захтева. 

 3. Поднет је и захтев за промену апропријације у складу са 

законским прописима и то 2 захтева  за  MЗ "Брестиваз“ и МЗ“Шарбановац“. 

      4. Поднети су захтеви за промену квоте у складу са прописаним 

процедурама – поднето је 17 захтева,  и то за: 

- MЗ "Брезоник" – 1 захтев; 

- MЗ "Север" – 1 захтев; 

- MЗ "Старо Селиште" – 1 захтев; 

- MЗ "Ново Селиште" – 2 захтева; 

- MЗ "Бакар" – 2 захтева; 

- MЗ "Металург" – 1 захтев; 

- MЗ "Напредак" – 2 захтева; 

- MЗ "Брестовац" – 1 захтев; 

- MЗ "Шарбановац" – 2 захтева; 

- MЗ "Слатина" – 1 захтев; 

- MЗ "Оштрељ" – 3 захтева; 

Наведени захтеви су уредно заведени у одговарајућим Евиденцијама 

захтева код директног корисника. 

5. У 2017. години за градске и сеоске месне заједнице исписани су 

налози за пренос, и то  2.857 налога,  за:  

- MЗ "Брезоник" – 170 налога; 

- MЗ "Север" – 56 налога; 

- MЗ "Стари Центар"- 103  налога; 

- MЗ "Старо Селиште" – 114 налога; 

- MЗ "Ново Селиште" – 117 налога; 

- MЗ "Бакар" – 148 налога; 

- MЗ "Рудар" – 104 налога; 

- MЗ "Младост" – 55 налога; 

- MЗ "Слога" – 119 налога; 

- MЗ "Нови центар" – 92 налога; 

- MЗ "Металург" – 109 налога; 

- MЗ "Напредак" – 90 налога; 
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- MЗ "Брестовачка Бања" – 133 налога; 

- MЗ "Брестовац" – 157 налога; 

- MЗ "Шарбановац" – 119 налога; 

- MЗ "Кривељ" – 45 налога; 

- MЗ "Злот" – 155 налога; 

- MЗ "Слатина" – 133 налога; 

- MЗ "Оштрељ" – 173 налога; 

- MЗ "Метовница" – 202 налога; 

- MЗ "Доња Бела Река – 114 налога; 

- MЗ "Бучје" – 79 налога; 

- MЗ "Горњане" – 85 налога; 

- MЗ "Лука" – 95 налога; 

- MЗ "Танда" – 37 налога; 

- MЗ "Шарбановац Тимок" – 53 налога. 

 

– У оквиру финансија и књиговодства градских и сеоских месних 

заједница обављали су се следећи послови у 2017.години, и то: 

 

–По Упуству за припрему буџета општине Бор за 2017. годину са 

пројекцијама за 2018. и 2019. годину, број 400-1-301/2016-III-04 од 

27.07.2016. године и Упутство о изменама и допунама Упуства за припрему 

буџета општине Бор за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. 

годину, број 400-1-353/2016-III-04 од 21.11.2016. године, свака месна 

заједница је учествовала у изради информација о реализацији 

финансијских планова месних заједница  за 2017. годину. 

–Донете су две Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине 

Бор за 2017. годину, које су  ступиле на снагу у априлу и августу 

2017.године, а свака месна заједница је учествовала у изради информација 

о реализацији финансијских планова месних заједница за измене и допуне 

одлуке о буџету општине Бор за 2017. годину. 

–Када је донет нацрту Одлука о буџету општине Бор за 2018. годину, 

који је донет у децембру 2017. године и када су створени услови за рад 

буџетских корисника месне заједнице су учествовале у изради информација 

о реализацији финансијских планова месних заједница  за 2018. годину. 

–Књиговодство месних заједница раде и израду тромесечних 

периодичних  извештаја и годишњих финансијских извештаја по прописима 

из области буџетског рачуноводства као и других извештаја за 

двадесетшест месне заједнице, и за 2017.годину урађено је укупно  504 

извештаја, и то: 

- четири периодична финансијска извештаја за сваку месну заједницу, што 

укупно износи 468 извештаја; 

- годишњи финансијски извештај за двадесетшест месних заједница, што 

укупно износи 26 извештаја; 
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-  десет извештаја о примљеним помоћима (донацијама) за МЗ Младост 5 

извештаја и МЗ Металург 5 извештаја. 

 

–По Правилнику о садржају пореског биланса за недобитне 

организације – обвезнике пореза на добит правних лица, који примењује 

контни план за буџетски систем и укључен је у консолидовани рачун 

трезора, раде обрасце за које се подноси електронска пореска пријава, и то: 

-образац ПБН- Порески билана за недобитне организације које примењује 

контни план за буџетски систем за период од 01.01. до 31.12.2016.годину, и 

свака месна заједница је урадила, што је укупно урађено 26 образаца ПБН. 

 -образац ПДН- Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање 

пореза на добит предузећа за недобитне организације за период од 01.01. 

до 31.12.2016.годину, и свака месна заједница је урадила, што је укупно 

урађено 26 образаца ПДН. 

 

2.8. Благајнички послови, послови финасирања и извештавања 

према другим државним органима и послови обрачуна плата 

 
Прати прописе из области буџетског система, финансија и платног 

промета, прописе из области пореског система, из области зарада и других 

примања; 

-ради обрачун плата: припрема обрачун за исплату плата и боловања до 30 

дана за све запослене, изабраним и постављеним лицима директних 

буџетских корисника, обрачун за исплату боловања преко 30 дана, обрачун 

за исплату породиљских боловања; 

-одговара на рекламације, примедбе и приговоре на обрачун зарада; 

-ради извештаје о исплаћеним зарадама за потребе органа управљања и 

Завода за статистику; 

-ради и доставља сву потребну прописану документацију Фонду за 

пензијско-инвалидско осигурање и Заводу за здравствено осигурање; 

-припрема потребну документацију за задуживање радника на терет 

сопствене плате код банака и добављача; 

-издаје потврде запосленим, изабраним и постављеним лицима о 

исплаћеним платама и накнадама; 

-води евиденције о издатим потврдама; 

-прати промене за исплату плата и накнада; 

-издаје потврде запосленима који одлазе у пензију; 

-врши израду обрасца М4; 

-припрема предмете за архивирање и доставу писарници по интерној 

доставној књизи; 

-врши пријем и доставу поште преко интерне доставне књиге; 

-за обрачун припрема захтев за плате, у складу са процедурама из Упутства 

о раду трезора општине Бор, које потписује испред  директног корисника за 
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израду и претходну контролу и све доставља шефу групе на оверу, ради 

даљег кретања документа; 

-припрема налоге за пренос средстава и доставља их програмски трезору; 

-врши исплату свих накнада у готовом новцу за све директне буџетске 

кориснике истог дана када је подигнут новац са рачуна; 

-чува готов новац и хартије од вредности у каси благајне; 

-врши обрачуне: накнада Градском већу, накнада за рад комисија, савета и 

других радних тела које је формирала Скупштина,  дневница и путних 

трошкова,  уговора о делу и других уговора, накнада одборника Скупштине 

града, правдање утрошка горива по дебитним картицама; 

-води књиговодство благајне и одговоран је за ажурност у књижењу; 

-књижи извршене исплате по лицима ради сачињавања годишњих пореских 

пријава; 

-непосредно је одговоран за законито обављање послова и за све 

начињене пропусте у свом раду; 

-за обрачун припрема захтев за плаћање из буџета, у складу са 

процедурама из Упутства о раду трезора општине Бор, које потписује 

испред директног корисника за израду и претходну контролу и све доставља 

на оверу, ради даљег кретања документа; 

-прати прописе из области буџетског система, финансија и платног промета, 

прописе из области пореског система, из области зарада и других примања. 

 

► Послови финансирања и извештавања према другим 

државним  Органима и послови обрачуна плата 

       У 2017. години у оквиру послова обрачуна плата обављали су 

следећи послови и задаци, и то: 

 1.обрачун и штампање аконтација и коначног обрачуна плата за сваки 

месец, што укупно износи 120 обрачуна, за сваког директног корисника 

појединачно, односно за пет радних јединица - Скупштину општине, 

Председника општине, Општинско веће општине, Правобранилаштво 

општине и Општинску управу, и то : 

- рекапитулације обрачуна; 

- списак умањења зараде за сваког радика; 

- образац НЗ-1 за боловање; 

- платни списак; 

- списак за банке; 

- списак свих радника са износима за исплату; 

- преглед запослених; 

- захтев за исплату плата и накнада – ИП образац; 

- спискови за кредиторе и обуставе; 

- платне листе; 

- ковертирање и слање спискова за кредиторе 2 пута месечно око 95 

комада; 
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- брисање обустава које су истекле и њихово ажурирање пре сваког 

обрачуна; 

- ажурирање података за обрачун зарада сваког месеца; 

- унос часова рада за сваког радника за сваки месец;  

- унос кредита и обустава за сваку исплату; 

- одлагање и архивирање документације за предходну годину, која се чува    

  трајно. 

2.обрачун и контрола боловања преко 30 дана и достава РЗЗО за сваки     

месец; 

3.обрачун и контрола накнаде за породиљско одсуство за сваки месец. 

4.обрада, израда и слање ППП образаца електронским путем за 2017. 

годину   за око 173 запослена; 

5.израда потврда о висини прихода за 2016. годину за сваког радника 

појединачно; 

6.обрада, израда и предаја М4К обрасца о оствареној заради и стажу за 

2016.годину; 

7.по захтеву ПИО-а и по потреби врши се издане појединачних  М4 и М8 

образаца код неслагања података за раније периоде од 1970.године па 

надаље 

8.израда и достава извештаја  РАД-1 Републичком заводу за статистику за 

сваки месец до 10-ог у месецу за предходни месец - 12 извештаја; 

9.издавање и овера потврда за кредите (издато 728 потврда за 

2017.годину); 

10.куцање и скање дописа – 90 дописа; 

11. обрада и достављање података о исплаћеним платама за пет радних 

јединица месечно за регистар запослених, укупно 60 извештаја. 

 

►Послови обрачуна благајне и обрачуна накнада и других  

    личних примања 
Благајна је у 2017. години по захтевима за плаћање директних 

корисника буџетских средстава, припремила, извршила обрачун и 

исплатила 3.007         накнаде и награда, и то:  

1. по Решењу број 451-1/2017-II-01 исплачено је укупно  120 награда, и 

то:  

Носиоцима дипломе „Вук С Караџић“ и ученицима генерације – 75 награда и  

менторима за посебно постигнуте резултате ученика–  45 награда; 

2.за превоз запослених Органа општине (Скупштина општине Бор, 

Председник општине и Општинско веће општине Бор) за 12 месеци 

исплаћено је 120 накнаде за  превоз;  

3.за превоз запослених Правобранилаштво општине Бор за 12 месеци 

исплаћено је 36 накнаде за превоз; 

4.за превоз запослених Општинске управе за 12 месеци исплаћено је 

1.920 накнаде за превоз; 
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5.написано 316 путних налога за службени пут у земљи, обрађене су 

дневнице и накнаде трошкова на службеном путу и исплаћене су 316 

накнаде запосленима у  Органима општине (Скупштина општине Бор, 

Председник и Општинско веће општине Бор), Правобранилаштву општине 

Бор и Општинској управи; 

6.по Решењима  за упућивање на службени пут у иностранство,  

обрађене су дневнице и накнаде трошкова на службеном путу у 

иностранство и исплаћене су преко Управе за трезор, а они преко Народне 

банке Србије на девизне рачуне за 3 запослена, односно 3 накнаде; 

7.по Решењу број 401-781/2017-III-01 су обрађене и исплаћене 

јубиларне награде за 16 запослених Општинске управе Бор за 10, 20, 30 и 

40 за мушкарце и 35 за жене за 2017. годину, и исплаћено је 16 награда; 

8.у 2017. години одржано је девет седница Скупштине опшине Бор, које 

су обрађене и исплаћене су накнаде одборницима са пријављеним и 

прокњиженим  пореским пријавама, укупно је исплаћено 270 накнаде; 

9.обрађена је документација, извршена пријава и прокњижења пореских 

пријава и извршена исплата накнада  члановима Савета и Комисијама, 

укупно је исплаћено 206 накнаде, и то за: 

- одржано је осам седница Савета за друштвене делатности СО Бор и 

исплаћено је 40 накнада; 

- одржано је шест седница Савета за урбанизам, стамбене послове, 

комуналну делатност и грађевинско земљиште СО Бор и исплаћено је 30 

накнада; 

 - одржано је пет седница Савет за буџет и финансије СО Бор  и исплаћено 

је      30 накнада; 

- одржано је десет седница Комисија за прописе СО Бор  и исплаћено је 36 

накнада; 

 - одржано је осам седница Комисија за кадровска питања, одликовања и 

друга јавна признања СО Бор и исплаћено је 40 накнада; 

- одржане су три седнице Административно мадатна комисија и исплаћено 

је 15 накнада; 

- одржани су три седнице Савет за статутарна питања и исплаћене су 15 

накнада. 

За готовинске исплате, подиже се готов новац са рачуна буџета 

општине Бор.  

3. Послови финансијске оперативе директних и индиректних  

    корисника 

 
Прати прописе из области јавних и локалних финансија, области 

буџетског система, из области пореског система, из области јавних набавки, 

из области зарада и других примања; 

- Организује, координира и одговара за рад запослених у Одсеку; 
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- обезбеђује израду свих потребних обрачуна за директне буџетске 

кориснике (зараде, комисије, уговори о делу и друго); 

- контролише исправност и законитост формираних захтева директних 

корисника са одговарајућом документацијом и да је набавка и обавеза по 

основу плачћања оправдана и законита и документација комплетирана, 

истинита, рачунски тачна и испред директног корисника на захтевима за 

плаћање то потврђује овером; 

- контролише исправност, истиност и комплетност документације захтева 

индиректних корисника  са  одговарајућом  документацијом  и испред 

директног 

корисника на захтевима за трансфер то потврђује одобравањем; 

- све остале захтеве по Упутству о раду трезора општине Бор испред 

директног корисника оверава својим потписом; 

- организује, контролише и израђује предлога финансијског плана директних 

буџетских корисника и израђује, испред директног корисника, обједиљени 

предлог износа апропријација за буџет за текући годину за индиректне 

кориснике и на месту израдио потврђује тачност и усклађеност података са 

упутством за израду Одлуке о буџету за текућу годину и Решења о 

расподели средстава индиректним корисницима, и све напред наведено и 

за ребаланс буџета; 

- контролише заједно са запосленима у свом одсеку извршење 

финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника; 

-организује, контролише и израђује састављање периодичних и годишњих 

извештаја директних корисника са свим рачуноводственим извештајима 

прописаних Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, организује и 

контролише састављање консолидованих периодичних извештаја 

индиректних корисника буџетских средстава са свим рачуноводственим 

извештајима прописаних Уредбом о буџетском рачуноводству и 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја и припрема табеларни консолидовани образац 5 – Извештај о 

извршењу буџета са садржаним одступањима; 

-прати плаћања обавеза уплатама аванса, води евиденцију истих и 

доставља опомене корисницима за правдањима аванса; 

-стара се да сви запослени послове обављају ажурно и квалитетно; 

-координира рад са индиректним корисницима и врши консолидацију са 

трезором; 

-врши пријем закључака, одлука и др. аката; 

-доставља референтима фотокопије закључака, одлука и др. аката; 

-координара рад директних корисника буџета у делу преузимања обавеза 

по уговорима од стране директних корисника и води евиденцију уговора и 

пратеће документације;  
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-врши интерну контролу финансијских елемената из уговора и сарађује са 

лицима задуженим за реализацију уговора у циљу отклањања 

неправилности; 

-прати рокове за реализацију уговора, проверава усклађеност вредности из 

уговора са финансијским плановима и изменама и допунама истих и врши 

потврду Служби набавки усклађености вредности покретања набавки и 

јавних набавки са финансијским плановима директних корисника; 

-води евиденцију судских спорова у сарадњи са општинским 

правобраниоцем;  

-учествује у припреми нацрта одлука о буџету у делу пружања података о 

преузетим обавезама по уговорима директних корисника; 

-саставља извештаје о преузетим, измиреним и неизмиреним обавезама по 

уговорима директних корисника; 

 

У току 2017.године су у складу са прописима, обављени сви  послови, 

који се наводе у наставку, а послове које је имало смисла исказивати у 

статистичком податку тако су и исказани. 

 

►Акти, предлози, нацрти финансијских планова и извештаји који 

су   донети и реализовани у 2017. години 

 

 На основу Закона о буџетском систему, Уредби о буџетском 

рачуноводству, Правилника о раду трезора општине Бор и буџетском 

рачуноводству, Правилника о буџетском рачуноводству и 

рачуноводственим политикама и других законских и подзаконских  прописа 

у 2017. години обављени су следеће задатке и послове: 

 

 ►Поднет је предлог Финансијског плана за директне кориснике 

буџетских средстава Скупштине општине, Председник општине Бор, 

Општинско веће општине Бор, Правобранилаштво општине Бор и 

Општинска управа Бор за 2017. годину на основу Упутства за припрему 

буџета општине Бор за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. 

годину, број 400-1-301/2016-III-04 од 27.07.2016. године и Упутство о 

изменама и допунама Упуства за припрему буџета општине Бор за 2017. 

годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, број 400-1-353/2016-III-04 од 

21.11.2016. године, у складу са којим ће корисници израдити предлог  

финансијског плана. 

 

 ►Поднет је од стране Општинске управе као надлежног директног 

корисника предлог финансијских планова индиректних корисника буџетских 

средстава у својој надлежности (двадесетшест градских и сеоских месних 

заједница, Предшколска установа за децу «Бамби», Народна библиотека 

Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Установа „Центар за културу 
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општине Бор“, Установа Спортски центар „Бор“, Туристичка организација 

Бор, Буџетски фонд за заштиту животне средине, Буџетски фонд за 

финансирање активне политике запошљавања, Буџетски фонд за 

финансирање развоја пољопривреде и Буџетски фонд за популациону 

политику општине Бор) за 2018. годину, у складу са Упутством за припрему 

буџета општине Бор за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. 

годину и траженим предлозима финансијских планова самих индиректних 

корисника буџетских средстава. 

 

►Састављање консолидованих периодичних извештаја Општинске 

управе као надлежног директног корисника (за Општинску управу као 

директног корисника буџетских средстава и индиректне кориснике буџетских 

средстава  које има у  својој надлежности), затим састављање периодичних 

финансијских извештаја Правобранилаштва  општине Бор као директног 

корисника буџетских средстава, Органа општине -  Скупштина општине, 

Председник општине и Општинско веће, као директних корисника буџетских 

средстава у року од  20 дана по истеку тромесечја, и то на образцу 5.  

 

3.1.  Планско - аналитички послови и послови финансија 

директних корисника средстава – Скупштине општине Бор, 

Председник  општине и Општинско веће и Општинско јавно 

Правобранилаштво  

 

Прати прописе из области буџетског система, пореског система, из 

области зарада и других примања, из области финансија, платног промета 

и из области јавних набавки; 

- припрема податке за израду анализа и извештаја од значаја за 

управљање средствима и другим ресурсима директног корисника средстава 

буџета; 

- врши послове припреме предлога финансијског плана директних 

корисника средстава буџета општине у својој надлежности; 

-фактурише услуге по закљученим уговорима;  

-води књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора 

директних корисника средстава буџета;  

-припрема одговарајућу документацију за исплату других личних примања и 

исплата по уговору;  

-стара се о исправности обрачуна и уплате пореза и доприноса;  

-води регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између органа 

општине и привредних субјеката;  

-врши обрачун на прописаним обрасцима ради плаћања пореских обавеза; 
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-припрема све потребне податке за састављање периодичних финансијских 

извештаја директних корисника и годишњег финансијског извештаја 

директних корисника; 

-врши контролу комплетности суштинске,рачунске и законске исправности 

примљених фактура и уговора и својим потписом на фактурама потврђује 

њихову исправност; 

-води евиденцију и прати реализацију закључака, одлука и др. аката; 

-контролише извршење финансијских планова директних буџетских 

корисника, заједно са шефом одсека;  

-за ликвидирану финансијску документацију припрема захтеве за плаћање 

из буџета, у складу са процедурама из Упутства о раду трезора општине 

Бор, потврђује да је трошак на терет економске, функционалне и 

програмске класификације одговарајући и документација комплетирана, 

истинита, рачунски тачна и потписује испред директног корисника за 

претходну контролу на месту обрадио и све доставља шефу групе на оверу, 

ради даљег кретања документа; -врши хронолошко одлагање целокупне 

документације у вези финанисјког материјалног пословања из своје 

надлежности и предаје архиви Општинске управе; 

-обавља интерну финансијску контролу.  

У оквиру текућих послова и задатака у 2017. години поднети су 

захтеви за плаћање директних корисника – укупно је поднето 300 захтева, 

захтеви за промену апропријације поднето је укупно 6 захтева, захтеви за 

промену квоте поднето је укупно 38 захтева: 

1. захтеви за плаћање директних корисника буџетских средстава –  

укупно је поднето  300 захтева и то за: 

- Скупштину општине Бор – 77 захтева;  

- Председник општине и Општинско веће – 141 захтева и 

- Правобранилаштво општине Бор - 82 захтева. 

 2. Поднети су захтеви за промену апропријације директних 

корисника у складу са законским прописима – укупно је поднето 6 захтева,  

и то: 

- Скупштину општине Бор – нема захтева;  

- Председник општине и Општинско веће – 5 захтева и 

- Правобранилаштво општине Бор – 1 захтев. 

     3. Поднети су захтеви за промену квоте директних корисника у 

складу са прописаним процедурама – укупно је поднето 38 захтева,  и то: 

- Скупштину општине Бор – 6 захтева;  

- Председник општине и Општинско веће – 16 захтева и 

- Правобранилаштво општине Бор - 16 захтева. 

 

 ► Састављање периодичних финансијских извештаја за директне 

кориснике буџетских средстава, укупно је састављено 12 извештаја, и то:  
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Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. -  

31.12.2016.године; 

Периодични финансијски извештај за период 01.01.2017. -  

31.03.2017.године; 

Периодични финансијски извештај за период 01.01.2017. -  

30.06.2017.године; 

Периодични финансијски извештај за период 01.01.2017. -  

30.09.2017.године, 

за: - Скупштину општине Бор – 4 извештаја;  

      - Председник општине и Општинско веће – 4 извештаја и 

      - Правобранилаштво општине Бор - 4 извештаја. 

  

► На основу донете Одлуке о буџету општине Бор за 2017. годину 

донето је Решење о утврђивању финансијских планова за Органе општине -

Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, 

Правобранилаштво општине Бор за 2017. годину као директних корисника 

буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација Одлуком о буџету 

општине Бор за 2017.годину. 

 

3.2.  Планско - аналитички послови и послови финансија 

директних корисника средстава –  Општинска управа, Програм 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15  

 

       Прати прописе из области буџетског система, пореског система, из 

области зарада и других примања, из области финансија, платног промета 

и из области јавних набавки;                                                                                                 

-припрема податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање 

средствима и другим ресурсима директног корисника средстава буџета; 

-врши послове припреме и израде предлога финансијског плана директних 

корисника средстава буџета општине за наведене програме; 

-води књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора 

директног корисника средстава буџета;  

-припрема одговарајућу документацију за исплату других личних примања и 

исплата по уговору; 

-стара се о исправности обрачуна и уплате пореза и доприноса; 

-обавља послове фактурисања закупнине директних корисника;  

-води регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између органа 

општине и привредних субјеката; 

-врши обрачун на прописаним обрасцима ради плаћања пореских обавеза; 

-припрема све потребне податке за састављање периодичних финансијских 

извештаја директног корисника и годишњег финансијског извештаја 

директниог корисника; 
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-контролише извршење финансијских планова директног буџетског 

корисника, заједно са шефом одсека; 

-врши контролу комплетности и рачунске исправности примљених фактура 

и уговора, врши контролу комплетности суштинске, рачунске и законске 

исправности примљених фактура и уговора и својим потписом на 

документима потврђује њихову исправност;  

-за ликвидирану финансијску документацију припрема захтеве за плаћање 

из буџета, у складу са процедурама из Упутства о раду трезора општине 

Бор, потврђује да је трошак на терет економске, функционалне и 

програмске класификације одговарајући и документација комплетирана, 

истинита, рачунски тачна и потписује испред директног корисника за 

претходну контролу на месту обрадио и све доставља шефу групе на оверу, 

ради даљег кретања документа; -врши хронолошко одлагање целокупне 

документације у вези финанисјког материјалног пословања из своје 

надлежности и предаје архиви Општинске управе;  

-обавља интерну финансијску контролу. 

У оквиру текућих послова и задатака у 2017. години за Општинску 

управу Бор поднети су захтеви за плаћање директног корисника – укупно је 

поднето 1.491 захтева, захтеви за промену апропријације поднето је укупно 

6 захтева, захтеви за промену квоте поднето је укупно 47 захтева, захтеви 

за исправку књижења поднето је 13 захтева  и заведено је укупно  24 

излазних рачуна: 

         1. захтеви за плаћање директног корисника буџетских средстава – 

за Општинску управу укупно је поднето  1.491 захтев.  

         2. Књига излазних рачуна за директног корисника –  Општинску 

управу  је евидентирано, односно заведено укупно  24 рачуна,  и то за: 

- Основном суду Бор – за период од 01/2017 до 12/2017 фактурисано је 12 

рачуна; 

- Основном јавном тужилаштву Бор – за период од 01/2017 до 12/2017 

фактурисано је 12 рачуна; 

 3. Поднети су захтеви за промену апропријације директног 

корисника – за Општинску управу у складу са законским прописима – 

поднето је 6 захтева. 

            4. Поднети су захтеви за промену квоте директног корисника – 

Општинска управа у складу са прописаним процедурама – укупно је поднет 

47 захтева.  

            5. Поднети су захтеви за исправку књижења директног корисника – 

Општинска управа у складу са прописаним процедурама – укупно је поднет 

13 захтева.  

6.Општинска управа Бор је у 2017. години као директних корисника 

буџетских средстава, проследила својим корисницима 187 дописа.  

 



 40 

 ► Састављање периодичног финансијског извештаја за 

директног кориснике буџетских средстава - Општинску управу, 

састављено  је укупно      4 извештаја, и то:  

Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. -  

31.12.2016.године; 

Периодични финансијски извештај за период 01.01.2017. -  

31.03.2017.године; 

Периодични финансијски извештај за период 01.01.2017. -  

30.06.2017.године; 

Периодични финансијски извештај за период 01.01.2017. -  

30.09.2017.године, 

 

► На основу донете Одлуке о буџету општине Бор за 2017. годину 

донето је Решење о утврђивању финансијског плана Општинске управе Бор 

за 2017. годину као директних корисника буџетских средстава као и Решења 

Општинске управе Бор о расподели средстава индиректним корисницима 

буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација Одлуком о буџету 

општине Бор за 2017.годину. 

 

► На основу конкурса за суфинансирања спортских организација у 

2017. години, рађена је контрола правдања добијених средстава по 

конкурсу  за све спортске организације, и достављени су привремени и 

коначни извештаји Комисији за спорт, која опредељује средства по 

конкурсу.   

 

3.3. Послови планирања, израде и реализације захтева 

индиректних корисника  

 

Прати прописе из области буџетског система, пореског система, из 

области зарада и других примања, из области финансија, платног промета 

и из области јавних набавки; 

-на захтеву за трансфер са/без преузете обавезе за сваког индиректног 

корисника посебно и испред директног корисника својим потписом на месту 

оверава потврђује да је трошак на терет економске, функционалне и 

програмске класификације одговарајући и да је захтев у складу са Решењем 

Општинске управе Бор о расподели средстава индиректним корисницима и 

да је документација комплетирана, истинита, рачунски тачна и све 

доставља шефу одсека на одобрење, ради даљег кретања документа;  

-врши усаглашавање финансијских планова корисника при изради Нацрта 

одлуке о буџету; 

-обавештава кориснике о усвојеним апропријацијама и квотама; 

-води евиденцију о добијеним, одобреним и пренетим захтевима;  
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-прати реализацију одобрених финансијских планова, апропријација и 

квота; 

-врши обраду захтева за измену апропријација и квота корисника; 

-обавештава кориснике о измени апропријација и квота;  

-учествује у припреми финансијских планова, као и измене и допуне 

финансијских планова корисника; 

-врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финанисјког 

материјалног пословања из своје надлежности и предаје архиви Општинске 

управе.  

У оквиру текућих послова и задатака у 2017. години поднети су 

захтеви за трансфер средстава, захтеви за промену квоте, захтеви за 

промену апропријације, захтеви за исправку књижења индиректних 

корисника, и то:  

   1.захтеви за транфер средстава индиректних корисника – укупно је 

поднето 2.816 захтева и то за: 

- Народну библиотеку Бор - 212 захтева; 

- Музеј рударства и металургије Бор - 173  захтева;  

- Установу „Центар за културу општине Бор“ –  262 захтева; 

- Предшколска установа „Бамби“ Бор –  577 захтева; 

-  26 Месне заједнице  –  707 захтева; 

- ЈП Дирекција за изградњу Бора - 263 захтева; 

- Туристичку организацију Бор - 147 захтева; 

- Установу Спортски центар „Бор“  Бор–  318 захтева;  

- Буџетски фонд за заштиту животне средине – 63 захтева: 

- Буџетски фонд за развој пољопривреде – 33 захтева; 

- Буџетски фонд за популациону политику – 61 захтев; 

- Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања–. 

Сви напред наведени захтеви су прошли формалну, суштинску и  

рачунску контролу директног корисника, утврђено је да су у складу са 

финансијским планом Општинске управе и као такви су заведени у Регистар 

захтева. 

     2.Поднети су захтеви за промену квоте индиректних корисника у 

складу са прописаним процедурама – укупно је поднето  48 захтева,  и то: 

- Народна Библиотека Бор – 2 захтева, 

- Музеј рударства и металургије Бор – 9 захтева, 

- Установу „Центар за културу општине Бор“ –  4 захтева; 

- Предшколска установа „Бамби“ Бор –  6 захтева; 

- 26 Месне заједнице  –  17 захтева; 

- Туристичка Организација Бор – 2 захтева, 

- Установа Спoртски центар "Бор" Бор – 8 захтева. 

 3.Поднети су захтеви за промену апропријације индиректних 

корисника у складу са законским прописима – укупно поднето  6 захтева,  и 

то: 
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- Музеј рударства и металургије Бор – 2 захтева, 

- Установу „Центар за културу општине Бор“ –  1 захтев; 

- Месна заједница Злот  –  2 захтева; 

- Установа Спoртски центар "Бор" Бор – 1 захтев. 

       Наведени захтеви су уредно заведени у одговарајућим Евиденцијама 

захтева код директног корисника. 

 4.Поднети су захтеви за исправку књижења индиректних у складу 

са законским прописима – укупно је поднето  10 захтева,  и то: 

- Народну библиотеку Бор - 1 захтев; 

- Музеј рударства и металургије Бор – 2 захтева, 

- Установа Центар за културу општине Бор – 6 захтева, 

- Установа Спoртски центар "Бор" Бор – 1 захтев. 

Наведени захтеви су уредно заведени у одговарајућим Евиденцијама 

захтева код директног корисника. 

       5.Написано је  98 дописа  и  достављени индиректним корисницима.  

 

 ►Састављена су четири извештаја консолидиваних периодичних 

финансијских извештаја о извршеним укупним расходима и издацима 

директног и индиректних корисника  буџетских средстава у:  

- периоду од  01.01.2016.  до  31.12.2016.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  31.03.2017.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  30.06.2017.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  30.09.2017.године; 

 

 ►израђена су  Решења о расподели средстава индиректним 

корисницима у оквиру одобрених апропријација и Решења о измени и 

допуни Решења о расподели средстава, за све индиректне кориснике 

израђена су 49 решења. 

 

►израђен извештај свим индиректним корисницима о извршеним 

циљевима и индикаторима за 2016.годину, испред директног корисника 

средстава буџета општине- урађен један извештај. 

 

►припрема предлог финансијског плана индиректних корисника 

за 2018.годину са пројекцијама за 2019.годину и 2020.годину, испред 

директног корисника средстава буџета општине- урађен један предлог. 

- учествује у припреми измене и допуне финансијских планова корисника и 

измени и допуни Одлуке о буџету. 

 

 У оквиру текућих послова и задатака у 2017. години поднети су 

захтеви за трансфер средстава, захтеви за промену квоте, захтеви за 

промену апропријације, захтеви за исправку књижења индиректних 
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корисника у области школског васпитања, социјалне заштите - Центра за 

социјални рад, културе - историјског архива, и то:  

 

   ►захтеви за транфер средстава индиректних корисника у области  

школског васпитања, социјалне заштите - Центра за социјални рад, 

културе - историјског архива  –  укупно је поднето 1.276 захтева и то за: 

- Основно образовање 730 захтева;  

- Средње образовање 385 захтева;  

- Центар за социјални рад 98 захтева; 

- Историјски архив Неготин-одељење у Бору 63 захтева. 

Сви напред наведени захтеви су прошли формалну, суштинску и  

рачунску контролу директног корисника, утврђено је да су у складу са 

финансијским планом Општинске управе и као такви су заведени у Регистар 

захтева. 

      ►Било је и захтева промена квота индиректних корисника у 

области школског васпитања, социјалне заштите - Центра за социјални 

рад, културе - историјског архива у складу са прописаним процедурама. 

 

 ►Поднети су захтеви за промену апропријације индиректних 

корисника у области школског васпитања, социјалне заштите - Центра 

за социјални рад, културе - историјског архива у складу са прописаним 

процедурама. 

       Наведени захтеви нису заведени у одговарајућим Евиденцијама 

захтева, већ су прослеђени код директног корисника. 

 

►Написано је  26 дописа  и  достављени индиректним корисницима у 

области школског васпитања, социјалне заштите - Центра за социјални рад, 

културе - историјског архива.  

 

► Састављање консолидиваних периодичних финансијских извештаја 

о извршеним укупним расходима и издацима индиректних корисника  

буџетских средстава у области школског васпитања, у:  

- периоду од  01.01.2016.  до  31.12.2016.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  31.03.2017.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  30.06.2017.године; 

- периоду од  01.01.2017.  до  30.09.2017.године. 

      У току године било је одсуства запослених због боловања, 

породиљског одсуства,  зато је Одељење отежано обављало послове, али 

се настојало да се сви послови заврше у прописаним роковима и у 

траженом обиму уз поштовање свих законских и подзаконских прописа из 

области финансија и рачуноводства. 

  

 II ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ  ПОСЛОВЕ   
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   Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне 

и стамбене послове, као организациона јединца Општинске управе Бор, 

непосредно спроводи прописе Општине, као и законе и подзаконска акта 

која се односе на област урбанизма, грађевинарства, комуналне, имовинско 

правне и стамбене области које обавља  као поверене државне послове, 

припрема нацрте општинских одлука из ових области, спроводи поступак 

јавног увида и стручне расправе у поступку израде и усвајања планова и 

пројеката за чије је доношење надлежна Општина. 

 У складу са Одлуком о организацији Општинске управе општине Бор 

и Правилником о  организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи Бор, а у циљу рационалног и ефикасног обављања 

послова, оставаривање функција Одељења,основана су два одсека и то 

Одсек за спровођење обједињене процедуре  и издавање дозвола и 

комуналне послове и Одсек за имовинско-правне и стамбене послове. 

У оквиру Одсека за спровођење обједињене процедуре  и издавање 

дозвола и комуналне послове обављају се следећи послови:Шеф Одсека за 

спровођење обједињене процедуре  и издавање дозвола и комуналне 

послове, Послови урбанисте, Просторни  планер, Регистратор, имовинско-

правни и послови за комуналне делатности, Послови издавања грађевинске 

дозволе за изградњу  објеката, Послови издавања употребне дозволе и 

озакоњења објеката,  

У оквиру Одсека за имовинско-правне и стамбене послове 
систематизовани су следећи послови:Шеф Одсека за имовинско-правне и 
стамбене односе, Имовинско правни послови,  Послови вођења евиденције 

и књиговодства станова, стамбених зграда и пословног простор у јавној 
својини општине,  Послови дактилографа        
  

У току 2017.године у оквиру Одељења обарђено је: 
 

УКУПНО ПРЕДМЕТА:                                            6732 

УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                           2296 

УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА 4436 од тога 3770 озакоњење 

 

1. и 2. Послови из области урбанизма 

 

а) Припремљенo je 18 одлука за Скупштину општине Бор; 

 

б)  Припремљен је технички део тендерске документације за јавне 

набавке за избор пружаоца услуга за геодетске услуге за потребе 

Општинске управе Бор; 

 

в)  Координација, учешће у изради и спроведена процедура за израду и 

доношење 7 (седам) урбанистичких планова; 
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-5 (пет) урбанистичких планова донето је у 2017. години, а један у првој 

половини јануара 2018. годиние док за за овај план у 2017. години завршена 

фаза „Јавна седница Комисије за планове“.   

-Послато 167 захтева имаоцима јавних овлашћења за доставу података и 

услова за израду планских документа.   

-Сарадња са стране Општине Бор на изради просторних планова 

подручја посебне намене за два рударска басена – по захтеву 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

 

 

Плански документи 

Редни 

број Назив планског документа Службено гласило 

1 

План генералне регулације градског насеља Бор 

Донет на седници СО Бор 

дана 15.01.2018. године,  

2 

План генералне регулације туристичко гподручја Борско 

језеро – Брестовачка бања 

"СлужбенилистОпштине 

Бор ", број 7/2017 и 8/2017) 

3 

План генералне регулације туристичког комплекса Црни 

врх 
"Службенилистопштине  

Бор", број 28/2017 и 29/2017)  

4 

План генералне регулације туристичког подручја Стол "Службенилистопштине 

Бор", број 28/2017 и 29/2017)  

5 

План детаљне регулације гробља у Бору "Службенилистопштине 

Бор", број 28/2017 и 29/2017)  

6 

План детаљне регулације гробља у Брестовцу "Службенилистопштине 

Бор", број 28/2017 и 29/2017)  

7 

План детаљне регулације за изградњу колектора и 

постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу 

Борске реке И даље у изради 

 

г) Локацијски услови класификациони број (350) – обједињена 

процедура, електронским путем 

      Укупан број примљених премета:   36 

      Укупан број решених предмета :36  (28 позитивно и 8 захтева 

одбачено) 

 

ђ) Локацијскиу слови (350 – попис аката у аналогном облику) 
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      Укупан број примљених премета:   167 

      Укупан број решених предмета :     117 

 

е) Други вануправни акти са класификационим бројем 350  

      Укупан број примљених премета: 66 

      Укупанброј решенихпредмета :     45 

 

ж)  Услови за израду пројеката пре/парцелације, потврда за 

потврђивања пројеката пре/парцелације  – вануправни акти са 

класификационим бројем 350 

             Укупан броја предмета у 2017. години : 11 

             Укупан број решених предмета:             11 

 

з)  Локацијске дозволе – управни акти са класификационим бројем 

350 (презаведени предмети од 2010 до 2018 године) 

            Укупан број предмета: 26 (у раду) 

            Укупан број решених предмета:  пренети у 2018. 

 

 У току 2017. године прпремљене су и предложене Скупштини 

општине и Општинском већу на усвајање укупно 6 одлука из ове области од 

тога: 

  - 2 усвојене Одлуке (Одлука о измени одлуке о одређивању јавног 

грађевинског земљишта, Одлука о изради Генералног плана Бора), 

-  2 одлуке  ( за Просторни план општине Бор и Генерални урбанистички 

план Бора) које је Општинско веће усвојило и чека се сазивање Скупштине 

и усвајање 

- 2 одлуке (План генералне регулације Бора и Одлука о утврђивању 

посебних услова у поступку легализације) припремљене и дата на усвајање.  

 Усвојене су и 2 Измене и допуне Плана локације за мање монтажне 

објекте на јавним површинама усвојене од стране Преседника општине Бор.  

 Учествовање у припреми за израду Регионалног просторног плана 

Тимичке Крајине. 

Учествовање у  изради Одлуке о проласку државних путева кроз 

територију општине Бор 

Учествовање у изради Одлуке о одређивању јавних паркиралишта у 

Бору. 

 УКУПНО ПРЕДМЕТА                                                331 

УКУПНО ПОЗИТИВНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА             231                     

УКУПНО НРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                                 100  

 

1. и 2. Послови из области грђевинарства 

 

-  СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ  
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– УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

-     примљених предмета у 2017. години:                                 40 

-     решених предмета у 2017. години                                       40 

      ( 20 позитивно решених, 16 одбачених, 4 одбијенa ) 

 

РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И  

       ИЗГРАДЊИ (помоћни, реконструкције, адаптације...) 

 

-     примљених предмета у 2017. години                                    89 

-     решених предмета у 2017. години                                         89 

      ( 51 позитивно решених, 32 одбачених, 6 одбијена )  

 

     3.   ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

            -     примљених предмета у 2017. години                                0 

-     решених предмета у 2017. години                                                 0 

            -     презаведених у 2018. годину                                              0 

 

       4.  ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА 

             УСЛЕД ОДСТУПАЊА У ТОКУ ГРАДЊЕ 

 

примљених предмета у 2017. години:                                     1 

решених предмета у 2017. години                                           1 

( 1 позитивно решен, 0 одбачених, 0 одбијених ) 

                                                 

 

    5.  ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА  

УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА 

 

примљених предмета у 2017. години:                                  1 

решених предмета у 2017. години                                        1 

( 1 позитивно решен, 0 одбачених, 0 одбијених ) 

 

УКУПНО ПРЕДМЕТА                                                        131 

УКУПНО  РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА                                     131                           

 

-  ВАНУПРАВНИ ПРЕДМЕТИ- 

 

1.  ПРИЈАВА РАДОВА 
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-     примљених предмета у 2017. години:                                 52 

-     решених предмета у 2017. години                                       52 

     ( 46 прихваћених пријава, 6 издатих обавештења да 

      пријава не испуњава формалне услове ) 

 

2.  ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 

 

-     примљених предмета у 2017. години:                                 9 

-     решених предмета у 2017. години                                       9 

     ( 9 прихваћених пријава, 0 издатих обавештења да 

      пријава не испуњава формалне услове ) 

 

3.  ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА РАДОВА У КОНСТРУКТИВНОМ     СМИСЛУ 

 

-     примљених предмета у 2017. години:                                 3 

-     решених предмета у 2017. години                                       3 

     ( 2 прихваћених пријава, 1 издато обавештење да 

      пријава не испуњава формалне услове ) 

 

УКУПНО ПРЕДМЕТА                                                        64 

УКУПНО  РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА                                     64                             

 

-  ИЗДАВАЊЕ АКАТА У АНАЛОГНОЈ (ПАПИРНОЈ) 

ФОРМИ  - 

 

           1.  УВЕРЕЊА О ГОДИНИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 

 

примљених предмета у 2017. години                                    156 

решених предмета у 2017. години                                           80              

( 80 позитивно решених - 

- у року од 1 месеца – 18, у року од 2 месеца – 38, 

  у року од 3 месеца – 24, 

  0 одбачених,  

  0 одбијених ) 

презаведених у 2018. годину                                                   76 

      

            2.  РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

 

примљених предмета у 2017. години                                        7 

решених предмета у 2017. години                                             0 

презаведених у 2018. годину                                                      7 
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3.  ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРЕДМЕТИ ИЗ ДОМЕНА ИСТИХ 

 

примљених предмета у 2017. години                                      8 

решених предмета у 2017. години                                           2              

( 80 позитивно решених - 

- у року од 1 месеца – 2, у року од 2 месеца –  0, 

  у року од 3 месеца –  0, 

  0 одбачених,  

  0 одбијених ) 

презаведених у 2018. годину                                                    6 

 

 4.  РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И  

       ИЗГРАДЊИ (помоћни, реконструкције, адаптације...) 

 

примљених предмета у 2017. години                                      2 

решених предмета у 2017. години                                           0              

презаведених у 2018. годину                                                    2 

 

УКУПНО ПРЕДМЕТА                                                             173 

УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА                                              82 

УКУПНО ПРЕЗАВЕДЕНИХ ПРЕДМЕТА                                    91 

                

-  СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ - 

 

1.  ПРИЈАВА РАДОВА 

 

-     примљених предмета у 2017. години:                                 52 

-     решених предмета у 2017. години                                       52 

     ( 46 прихваћених пријава, 6 издатих обавештења да 

      пријава не испуњава формалне услове ) 

 

2.  ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 

 

-     примљених предмета у 2017. години:                                 9 

-     решених предмета у 2017. години                                       9 

     ( 9 прихваћених пријава, 0 издатих обавештења да 

      пријава не испуњава формалне услове ) 

 

3.  ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА РАДОВА У КОНСТРУКТИВНОМ     СМИСЛУ 

 

-     примљених предмета у 2017. години:                                 3 

-     решених предмета у 2017. години                                       3 
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     ( 2 прихваћених пријава, 1 издато обавештење да 

      пријава не испуњава формалне услове ) 

 

НАПОМЕНА: СВИ ПРЕДМЕТИ РЕШЕНИ У РОКУ ОД 1 (ЈЕДНОГ) МЕСЕЦА 

 

УКУПНО ПРЕДМЕТА                                                        368 

УКУПНО ПОЗИТИВНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА               270                            

УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                                  98 

 

-  ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНИХ  ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАЂЕНЕ ОБЈЕКТЕ 

(ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) 

 

          У току 2017. године за решавање је било 14 захтева који су 

пристигли за издавање употребних дозвола, од тога за 11 захтева је издата 

употребна дозвола и исто толико за 12 захтева је поднешено захтева 

Служби за катастар непокретности Бор за упис право својине и упус кућног 

броја, док је су три захтева одбачена због непотпуне документације. 

 

        Сви захтеви су решени у законском року. 

 

         Поред ових захтева у електронском облику било је и 19 захтева у 

аналогном  писаном облику где су тумачене издате употребне дозволе из 

ранијих периода. 

 

  

УКУПНО ПРЕДМЕТА                                                        33 

УКУПНО ПОЗИТИВНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА              32                              

УКУПНО НРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                                   1 

-  ОЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

У току 2017. године за решавање је било и послови за потребе 

озакоњења бесправно подигнутих објеката.             

  Укупан  број предмета за решавање у 2017 години је 4172 предмета од 

тога је  503 предмета по пријавама из 2003 до 2009 године, 1217 предмета 

по захтеву странака за легализацију и 2452 предмета по службеној 

дужности формираних на основу решења грађевинске инспекције. 

     Решено је 402 предмета, где је за 397 предмета донето решење о 

озакоњењу а за 5 предмета је поступак обустављен. 

      До сада од 2003 године до 31.12. 2017 године је укупно било 5203 

предмета за озакоњење бесправно изграђених објеката од тога 990 

предмета по пријавама из 2003 до 2009 године, 1662 предмета по захтеву 

странака за легализацију и 2551 предмета по службеној дужности, за 

период 2003 до 2009 године од укупно 990 предмета решено је 358 или 
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36%,за период 2010 до 2014 године од укупно 2114 предмета решено је 356 

или 12 % а за  период од 2015 до краја 2017 године од укупно 4309 

предмета који су били решавани решено је 719 предмета или 17 %.  

    Збирно за период од 2003 године до 31.12. 2017 године је укупно било 

за решавање 5203 предмета за озакоњење бесправно изграђених објеката 

од тога 990 предмета по пријавама из 2003 до 2009 године, 1662 предмета 

по захтеву странака за легализацију и 2551 предмета по службеној 

дужности, 

    До сада је решено 1433 предмета, што у процентима износи 28 %, што 

се сврставамо у прввих десет оптина у Републици Србији као једна од 

успешних оптина у решавању бесправне градње. 

    Преостали број предмета од 3770 решаваће се у наредној 2018. 

години, где имамо три извршиоца који су на одређено време до 30.6.2018 и 

једног извршиоца на стручној пракси до краја 2018 године, тако да је 

потребно да им се продужи уговор како би наставили са решавањем 

преосталих предмета на озакоњењу. 

 

УКУПНО ПРЕДМЕТА:                                          4172 

УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                          402 

УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА                     3770 

 

5. Послови из комуналне области 

 
У току 2017. године, обрађено је   укупно 557  захтева из комуналне 

области, од тога позитивно је решено 535 захтева, а који се односе на 
заузеће јавне површине (излагање робе, постављање летњих и зимских 
башти, расхладних уређаја, реклама на пословном простору и ван 

пословног простора, тенде) као и прекопавање јавних површина. 
 

     Решено је у року свих 535 захтева који су одмах достављени подносиоцу 
захтева, Одељењу комуналне инспекције као и Одељењу пореске 
администрације у случају када се врши наплата заузећа јавне површине. 

    На овај број решених предмета (535), уложена је само једна жалба коју је 
потом другостепени орган – Општинско веће општине Бор одбило као 

неосновану и потврдило решење овог органа. 
 
          Сви правоснажно решени предмети су благовремено предати архиви 

у складу са Упутством о канцеларијском пословању. 
 

          Од овог броја није решено само 22 предмета (из неког од објективних 
разлога – без кривице овог органа) и исти су презаведени и чекају исход и 
решавање у складу са прописима. 

 
          Утоку године донета је и нова Одлука о постављању мањих 

монтажних објеката на територији Општине Бор, као и планови локације за 
постављање летње и зимске баште.. 
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         Поред овога је обављени су и други послови у складу са налозима 

Председника општине и Начелника општинске управе – оглашавање и 
издавање у закуп пословног простора у власништву општине Бор, 

обављање послова Саветника за заштиту права пацијената ( по решењу 
Председника општине), као и друге неопходне послове. 
 

 
УКУПНО ПРЕДМЕТА:                                          557 

УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                      535 
УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА                    22 
 

7. и 8. Послови из имовинско правне и стамбене области 
 

   У току 2017.године под класификационим знаком ''360'' заведено је 
724 предмета.  Од приспелих захтева, по областима је било:. 
 

- У области откупа стана поднетo је 15 захтевa. По свим захтевима 
одрађени су обрачуни и припремљени уговори. Новина је да се  овера ових 

уговора о откупу стана од јуна месеца  2017 године врши код нотара у 
форми јавно – бележничког захтева, тако да након објављивања 
неопходних статистичих података који се кориссте за обрачун откупне цене 

стана,  неопходно је да се најпре обратимо и  служби за катастар 
непокретности ради прибављања Листа непокретности, као и ЈП за 

стамбене услуге ‚‘Бор‘‘, ради прибављања Потврде да се ради о  
општинском стану. Након прибављања све неопходне документације ,  
припрема се обрачун и израђује уговор који се доставља Јаном бележнику 

на оверу. . Обзиром на овакву процедуру, сада много више времена прође 
од тренутка подношења захтева за откуп стана па до закључења 

уговора.проблем је и што  у катастру нису све зграде укњижене , неке и због 
употребне дозволе , тако да најпре имовинска служба спроводи поступак 
који је и иначе у току – за упис јавне својине општине Бор, да би у следећем 

кораку могла и да овери ове уговоре. 
 

  Што се тиче захтева за исплату остатка дуга по основу уговора о 
откупу стана поднет је 9 захтева, и након обраде истих и утврђивања 
преосталог дуга за  предметни стан, припремљено је 7  уговора о исплати 

остатка дуга и исти оверени у форми јавно – бележничког записа, од једног 
захтева странка је одлустала а један још увек није решен. 

 
          Поднето је  5 захтева за издавање уверења о исплати купопродајне 
цене стана у целости   и обзиром да је за такву врсту обрачуна потребна 

прецизна евиденција о уплатама коју води ЈП за стамбене услуге Бор, 
дешава се  због њихових програма често морамо у више наврата да им се 

обраћамо  да нам доставе податке јер  је било и ситуација када на основу 
њихове евиденције извршимо обрачун свих досадашњих уплата и појави се 
дуг за који странка  тврди да га је измирила и аргументује то својим 

уплатницама те  онда такве странке упућујемо у стамбено предузеће како 
би и те уплате прокњижили и издали нам исправан извештај. 
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 Напред наведено само отежава и временски продужује  поступање и 
решавање по поднетом захтеву за издавање уверења.  

 
Поднето је  25 захтева за ступање у правни положај 

дужника.Напомена је да је и код ових поступака који се односе на ступање 
у правни положај дужника на основу решења о наследству или на основу 
неког правног посла ( најчеше уговори о купопродаји или уговори о поклону 

) сада процедура много компликованија јер је за сваки стан који је предмет 
промене  власништва, најпре нужно да се прибаве  листови непокретности 

из катастра. 
 По напред наведеној процедури решено је 23 захтева за ступање , а 

2 су још у обради  јер се чека на документацији Основног суда која се 

односи на наслеђивање предметних  станова. 
Што се тиче захтева за промену хипотекарног дужника поднето је 18 

захтева, и сви су решени - донета су решења о давању  сагласности за 
промену хипотекарног дужника. (захтеви се обрађују тако што се најпре 
проверава да ли је будући хипотекарни дужник платежно способан, 

прибављају се докази од стамбеног предузећа о свим  досадашњим 
уплатама како би се утврдило да ли има заосталих дуговања за које 

инсистирамо да буду измирина да би се добила сагласнот за промет 
предметног стана. Након  наведене процедуре, израђено је 18  решења која 
потписује Председник општине . 

Поднета су 2 захтева за куповину стана у складу са уредбом, обзиром 
да су лица добила станове на конкурсима јавних предузећа, припремљене 

су заложне изјаве и  уговори који чекају оверу код нотара. 
 У вези горе наведених уговора о откупу стана или ступања у правни 
положај дужника  напомена је да тренутно имамо уговора предатих Нотару 

ради  закључења у форми јавнобележничког записа за које чекамо да нам 
буду враћени.  

 У току године  2017 године није било поднетих захтева  за исељење .  
 Што се тиче захтева за промену носиоца станарског права односно 
закупа на стану поднето  је  и решено 3  захтева који  су обрађени у смислу 

да је комплетирана документација, прибављене су  провере са терена  ради 
утврђивања ко стварно користи станове., припремњене су Одлуке о 

одобравању наставка коришћења стана које доноси Скупштинска комисија 
за стаммбене односе. 
 На основу одлука којим се одобрава наставак коришћења станова 

поднето је  12 захтева за закључења уговора и након обраде предмета по 
свим захтевима су спремљени и закључени уговори о закупу стана на 

неодређено време. 
 Поднето је и 5 захтева за закључење уговора о закупу стана на 
неодређено време на основу донетих одлука  о додели стана и  закључено 

и је свих 5 уговора.  
 За закуп стамбене јединице на одређено време од шест месеци 

поднета су 174 захтева од чега је Комисија за задовољење стамбених 
потреба општине Бор, а након спроведеног поступка провере на терену  
решила позитивно 130 захтева . За одобрени нужни смештај донета су 

решења и пипремљено је 130 уговора . Није решено по  40 захтева јер  није 
било основа да се реше обзиром да се у тим ситуацијама јер се ради  о 

становима који нису у власништву општине Бор  па неможе са њима ни да  



 54 

располаже јер су исти у власништву  РТБ-а, Тира исл. па су странке 
обавештене да треба да се обрате власницима стана. Напомена је да је 

свакодневно присутан велики број странака – подносиоца ове врсте 
захтева, којима се максимално излази у сусрет јер се најчешће ради о 

неукима а  и неписменим странкама, помаже им се да схвате шта све треба 
да поднесу уз захтев како би остварили своје право, упознају се са 
чињеницом када се ради о стану који није у власништву општине да је 

потребно да се јаве власницима стана и сл. тако да је често немогуће 
обављати текући посао од превеликог броја странака. 

 Преко овог органа а за Комисију за задовољење стамбених потреба  
само у 2017 години примљено је 39 молби за стан   а донета су 5 решења о 
додели    станова  лицима која већ дуги низ година живе у тим становима 

без одговоарајућег решења а спадају у категорију лица која због 
здравствених проблема имају основ за  решења и уговор о закупу  на 

неодређено време. Припремљени су  и свих 5 уговора на основу захтева за 
закључење уговора о закупу стана.  
За потребе Комисије за задовољење стамбених потреба општине Бор, 

припремљено је и реализовано 2 седнице Комисије, као и  1. Стамбена 
Комисија СО Бор за коју је било припремљено укупно 12 позитивних Одлука 

обзиром да су 9 била из претходне године јер у 2016 године није одржана 
седница ове Комисије . 

У току 2017 године поднето је и 372 захтева за регистрацију 

стамбених заједница и донета су  372 решења на основу поднетих захтева 
тј. извршен је упис у централни систем стамбених заједница. 

И  у току 2017 године, праћени су сви прописи које се објављују или 
се мењају а који се односе на ову област, праћени су и евидентирани 
званични статистички подаци који се односе на пораст потрошачких цена и 

на пораст зараде у привреди Републике Србије, обзиром да се на основу 
наведених параметара врши обрачун откупне цене стана  и утврђују 

коефицијенти за ревалоризацију откупних рата. 
Поред овог дела посла који након спроведених поступака резултира 

издавањем уверења, доношењем решења и закључивањем уговора , у 

оквиру имовинско правне службе свакодневно се примају странке  како из 
стамбене проблематике тако и у области грађевинског земљишта, 

експропријације, повраћаја имовине. Странкама се максимално излази у 
сусрет  правним саветима у ком правцу треба да иду како би остварили 
своје захтеве, а врло често  се има посла и са неуким странкама којима 

такође треба још детаљније објаснити процедуру.  
Свакодневно референти имовинске службе имају посла и са 

странкама које се обраћају са захтевом за стављање клаузуле 
правоснажности на раније донете одлуке у оквиру овог одељења, па се из 
тог разлога повлаче из архиве  архивирани предмети ради утврђивања 

релевантних чињеница. 
У оквиру имовинско правног одсека прате се прописи и припремају 

предлози одлука које доноси Скупштина општине а  из области које ова 
служба покрива. Такође се припремају нацрти одлука. 

Референти имовинско правне службе –одсека у току 2017 године, 

интензивно су радили на прикупљању документације која се односи на 
имовину општине Бор и на њено књижење у Служби за катастар 

непокретности као јавне својине општине Бор. У том правцу було је нужно 
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кординирати са свим јавним предузећима, установама као и месним 
заједницама,  а одржани су и значајни састанци  са начелницом управе и 

директором катастра и његовим сарадницима у циљу ефикаснијег  уписа 
јавне својине општине Бор. 

Активно се радило и на успостављању система електронске 
евиденције јавне својине општине Бор и на књижењу исте. 

Одржани су и бројни састанци са  запосленима у ЈП 'за стамбене 

услуге '' Бор“ у циљу остваривања ефикаснијег рада и  наплате за станове 
који су у закупу и у откупу  од општине као и вези пословног простора који је 

сада у својини општине Бор, а који се издаје у закуп и послове око тога води 
стамбено предузеће. 
  

УКУПНО ПРЕДМЕТА:                                           724 
УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                         580 

УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА                     144 
 
 

1. Предмети са класификационим бројем 463  
 

 - вануправни – 19 предмета у надлежности Одељења и 19 предмета 
из надлежности Скупштине и Председника општине од чега је:  
- 3 сагласности дате сеоским месним заједницама и школама за издавање 

пословног простора у закуп,  
- 1 одлука о давању на коришћење објеката у јавној својини општине Бор 

Установи Спортски центар,  
- Одлука о давању на коришћење објеката у јавној својини оптине Бор 
Месној заједници Злот, 

- Одлука о давању у закуп спортских објеката у јавној својини општине Бор,  
- Одлука о измени одлуке о давању у закуп спортских објеката у јавној 

својини општине Бор, 
- Одлука о предлогу Влади Р.Србије да пренесе Дом за стара лица општини 
Бор 

- 3 сагласности Телекому за извођење радова, 
- Одлука и уговори о продаји земљишта јавним надметањем, 

- Одлука о мањим монтажним објектима, 
- 15 уговора (Анекси, измена Уговора, Уговори о закупу...) 
- 5 потврда,  

- 1 уверење и  
- 1 обавештење , 

 
- управни – 166 (презаведених 79) предмета и донето је:  
- 1 решење о измени решења, 

- 1 решење о стављању ван снаге решења, 
- 3 решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта, 

- 1 закључак о одбацивању захтева за коверзију, 
- 2 решења о одбијању захтева за конверзију, 
- 1 решење о продужењу рока, 

- 1 решење о давању у закуп спортског објекта, 
- 1 решење о давању локације за киоск, 

- 4 решења за продају градског грађевинског земљишта, 
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Већина презаведених предмета није решена обзиром да су чекани 

нови прописи који регулишу конверзију, односно озакоњење објеката, као и 
неодазивање странака због трошкове израде пројеката парцелације и 

препарцелације. 
 
2. Предмети са класификационим бројем 465  

 
- вануправни – 62 предмета од чега: 

 - закључено 16 споразума по новим понудама, 
 - 10 предмета уступљено Суду, 
 - окончани поступци по замолницама у 5 предмета,  

 - закључено 78 споразума по ранијим понудама, 
 

- управни – 162 (52 презаведена) предмета од чега је: 
- 29 решења о експропријацији,  
- 3 решења о одбијању захтева, 

- 1 закључак о исправци техничке грешке, 
- 1 решење о исправци техничпке грешке, 

 
3. Комисија за вођење поступка враћања земљишта општине Бор 
  

- 1 решење о усвајању захтева за повраћај земљишта, 
- 3 решења о одбијању захтева, 

- одржано 5 расправа, 
- одржано 10 састанака Комисије, 
 

Нису заказане све расправе по понудама АД ''Електромреже Србије'' 
јер су понуде делимичне, обзиром да не садрже понуду за установљено 

право службености, већ само за експроприсане делове парцела, па је у два 
наврата затражено од АД ''Електромреже Србије'' да достави понуду и за 
право службености како би накнада била у целини регулисана.  

По 2 предмета за АД ''Електромреже Србије'' нису још донета 
правоснажна решења обзиром да су предмети по жалби били предмет 

поступка пред другостепеним органом.  
 
УКУПНО ПРЕДМЕТА:                                           510 

УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                         200 
УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА                     310 

 
 
УКУПНО ПРЕДМЕТА:                                           6732 

УКУПНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА:                         2296 
УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА 4436 од тога 3770 озакоњење 
 
III  OДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Одељење за привреду и друштвене делатности образовано је као основна 
организациона  јединица у оквиру Општинске Управе Бор. У Одељењу за привреду 
и друштвене делатности организована су два одсека и то: 



 57 

 
-     ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ                                      
-     ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ   
 
            Број запослених радника: Послове у Одељењу за привреду и друштвене 
делатности у већем делу године обављало је 23 радника  и то начелник одељења, 
12 запослених у Одсеку за привреду и 10  у Одсеку за друштвене делатности.  
            Квалификациона структура: У 2017. години је било 17 запослених је са 
високом стручном спремом, 2 запослена са вишом стучном спремом и 4 запослена 
са средњом стручном спремом.  
            Боловања и одсуства: Одсуство са посла због боловања није било толико 
изражено као претходне године и коришћено је спорадично, осим запосленог на 
пословима саобраћаја који је био на боловању прва два месеца. Три запослене су 
одсуствовале са посла због одржавања трудноће или породиљског одсуства и то 
по три, шест и дванаест месеци.  
            У 2017. години било је укупно 3315 управних предмета, од чега је решено 
3237 предмета. Након почетка примене нових одредби ЗУП-а, услед обавезе 
прибављања документације по службеној дужности, значајно је повећан обим 
посла на свим пословима који обухватају вођење управног поступка, а посебно у 
области дечије заштите.  

Поред великог броја управних и вануправних предмета, у Одељењу се 
обављају послови везани за велики број области. Одељење за привреду и 
друштвене делатности је административно техничка подршка у раду великог броја  
Савета, комисија и радних тела па је велики број  радника овог одељења поред 
послова и задатака по Правилнику о систематизацији радних места  ангажован и 
на овим пословима. 
            Одељење за привреду и друштвене делатности је укључено у све послове 
везане за јавна предузећа и јавне установе ( израда нацрта оснивачких аката, 
провера статута, колективних уговора, аката о систематизацији, израда решења о 
именовањима директора, управних и надзорних одбора, праћење програма 
пословања, извештаји о раду ), као и образовне установе, у послове везане за 
буџетске фондове за популациону политику, заштиту животне средине, 
пољопривреду и запошљавање, праћење услуга из области  социјалне заштите и 
мртвозорства, реализацију конкурса (расписивање конкурса, давање упутстава 
потецијалним корисницима, вођење записника, сачињавање решења и сл. 
докумената, склапање уговора, прикупљање документације, решавање по 
жалбама и захтевима у вези одобрених пројеката итд.) из области пројеката од 
јавног интереса, пољопривреде, спорта, информисања, стипендирања, 
комесаријата за избеглице и миграције, доношење и реализацију аката из 
наведених области, управне послове из надлежности локалне самоуправе у 
области дечије заштите, популационе политике, саобраћаја, пољопривреде, као и 
поверене послове из области пољопривреде, заштите животне средине, као и 
дечије и борачко-инвалидске заштите почев од управног поступка, па до исплата. 
За све наведене области Одељење је припремало или учествовало у припреми 
преко 100 аката, односно већине аката која је доносила Скупштина општоне Бор 
или Општинско веће општине Бор. Одељење за привреду и друштвене делатности 
је административно техничка подршка у раду великог броја  Савета, комисија и 
радних тела, па је велики број  радника овог одељења поред послова и задатака 
по Правилнику о систематизацији радних места  ангажован и на овим пословима. 
Реализација ових послова подразумева велики број контаката са странкама, 
oрганима општине, институцијама, као и праћење и примену прописа из великог 
броја  области.  
             По одсецима су у 2017. години   обављани следећи послови:  
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      ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ 
- Канцеларија за локални економски развој,  
- Послови праћења рада и развоја јавних предузећа, 
- Послови приватног предузетништва,  
- Послови саобраћаја,  
- Канцеларија за заштиту животне средине, 
-Послови пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите грађана од 
материјалних добара од елементарних непогода и послови из области одбране и 
цивилне заштите 
             
      ОДСЕК  ЗА  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Поверени  послови - 
- У складу са Законом о финансијској подршци породици са децом: 
Признавање права на дечији додатак,  
Признавање права на родитељски додатак,  
Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одуства са 
рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. 
- У складу прописима из области борачко-инвалидске заштите -послови борачко- 
инвалидске заштите.  
- Административно-технички и финансијско-књиговодствени послови у складу са 
Законом о финансијској подршци породици са децом и прописима из области 
борачко-инвалидске заштите. 
- У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу –  
Право на стицање статуса  угроженог купца електричне  енергије.      

Остали послови - 
- Послови признавања права у складу са прописима општине Бор:  
Признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета, 
Признавање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене 
прве године живота детета,  
Признавање права на једнократну новчану помоћ породиљама.  
- Општи послови за делатности јавних установа и послови координатора за питања 
националних мањина, 
- Планско-аналитички послови за делатности образовања, информисања, спорта и 
културе, 
- Планско-аналитички послови за делатности социјалне и здравствене заштите, 
- Послови повереништва комесаријата за избеглице. 
 
 
            I  ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ  
 

Канцеларија за локални  економски развој 
 
        У 2017.години  израђен је Локални план запошљавања за 2017. годину у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање.   
        Активно се учествовало у финансирању програма или мера активне политике 
запошљавања у 2017. години - Код Националне службе запошљавања. Из 
општинског буџета реализовано 4.000.000,00 динара за самозапошљавање за 
укупно 30 лица. Из буџетског фонда општине Бор одвојено је 2.000.000,00 динара 
за отварање нових радних места  уз суфинансирање републичког буџета за укупно 
24 лица код 19 послодаваца, што укупно износи 3.600.000,00 динара. Општина Бор 
је издвојила 5.000.000,00 динара за јавне радове који су суфинансирани из 
републичког буџета. Из тих средстава је финансирано ангажовање 74 лица и 13 
особа са инвалидитетом у трајању од 3 месеца у укупном износу од 8.333.000,00 
динара. Општина Бор је финансирала и програм стручне праксе за 8 лица у 
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укупном износу од 2.000.000,00 динара.Спроведен је конкурс крајем августа 
2017.године.  
       Пројекти којима се конкурисало кoд Националне службе за запошљавање у 
2017. години: 

- Чишћење сеоских гробаља ( ангажовано је 49 лица на јавним радовима у 
трајању од три месеца  вредност пројекта 3.542.045,13 динара. 

- Извођење радова на туристичким локалитетима у општини Бор (ангажовано 
је 10 лица на јавним радовима у трајању од три месеца, вредност пројекта 
544.930,02 динара. 

       Израђен је Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и 
традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених 
верских објеката на територији општине Бор (Сл.лист општине Бор 10/2017 ). На 
основу расписаног Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање пројекта 
цркава и верских заједница на територији општине Бор за 2017.годину, одобрена је  
пријава од Црквене општине Бор   пројекат - Уградња ПВЦ столарије и пратеће 
опреме  у износу  993.760,00 динара. 
       Конкурсна комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу средстава 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса из 
буџета општине Бор за 2017. годину спровела је јавни конкурс, од 11 пријава које 
су пристигле  девет је исправно и задовољавају критеријуме а две пријаве су 
одбачене јер нису биле комплетне. Средства су подељена по областима и то: 

    Канцеларија за локални економски развој је у 2017. години учествовала у 
изради и конкурисању кoд Канцеларије за јавна улагања са 21 пројектом. 
 Вршени су и следећи послови: административно технички и послови израде 
планске документације за потребе Локалног савета за запошљавање, 
административно – технички послови за потребе Комисије за пројекте општине 
Бор, редовно праћени конкурси за средства из разних фондова и о томе 
благовремено информисани Комисија за пројекте и Начелник Управе, сарадња са 
осталим Одељењима Општинске управе, члановима Општинског Већа и Јавним 
предузећима и установама у изради пројеката и осталих докумената,  сарадња са 
министарствима, СКГО, НВО-сектором и другим организацијама у циљу размене 
информација, као и прикупљање статистичких података за потребе Општинске 
управе.  
 
Послови туризма 
            У складу са одредбама Закона о туризму подносе се захтеви и у 
првостепеном поступку решава по следећим захтевима: 
- захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе  
- захтев за издавање ознаке за категорију соба за изнајмљивање, куће или стана 
за одмор 
      Комисија за категоризацију угоститељског објекта за смештај врсте кућа, 
апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства на основу Правилника о 
стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај  током 
2017.године примила шест предмета од чега су четири решена позитивно, један је 
одбачен због некомплетне документације и један презаведен у 2018. годину. 
          Послови везани за Туристичку организацију општине Бор су се односили на 
припрему аката за потребе органа општине Бор и то оснивачког акта, статута, 
решења о именовању органа управљања  и проверу акта о систематизацији. 
 
Послови праћења рада и развоја јавних предузећа          
 
            На овим пословима се прати рад и развој јавних и јавно комуналних 
предузећа ЈКП „Водовод“ Бор, ЈКП „Топлана“ Бор, ЈКП „3.октобар“ Бор, ЈП 
„Боговина“ Бор, ЈП „Зоолошки врт“ Бор, ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор и ДОО 
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„Бизнис инкубатор центар“ Бор, као и стање у области привредних делатности.  
Непосредно се учествује у припремању годишњих програма пословања и дају се 
инструкције и смернице за израду истих, по упутству и смерницама Владе РС а на 
предлог Министарства привреде. Такође су дате инструкције за израду Програма 
коришћења буџетске помоћи - субвенција за јавна предузећа која користе средства 
из буџета Општине Бор. Програми пословања и програми коришћења субвенција и 
измене програма пословања јавних предузећа припремају се за усвајање на 
седницама Скупштине општине Бор уз израду решења СО Бор о давању 
сагласности на програме пословања.  

На пословима праћења рада и развоја јавних предузећа вршила се овера 
ЗИП-1 обрасца јавних предузећа два пута месечно, за сваку аконтацију и плату. 
Сваког месеца за предходни месец вршила се достава Извештаја о уплатама 
разлика јавних предузећа чији је оснивач општина Бор у складу са чл. 8. став 3. 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада  и других сталних примања код корисника јавних средстава ( ''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 116/14) који се доставља Министарству финансија. 
По истеку квартала сачињавана је информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа 
и након усвајања на Општинском већу општине Бор прослеђивана је Министарству 
привреде . Након предавања завршних рачуна вршена је и обрада извештаја о 
раду јавних предузећа и израда Закључака СО Бор о усвајању извештаја о 
пословању јавних предузећа за 2016. годину. У складу са Законом о комуналним 
делатностима, сачињен је и прослеђен Министарству Извештај о обављању 
комуналних делатности за 2016. годину.  
           За потребе Скупштине општине Бор, обрађени су захтеви ЈП „Зоолошки врт“ 
Бор и ЈП „Боговина“ Бор и припремљена решења за усвајање Програма 
пословања за 2017. годину као и захтеви за сагласност на Програм буџетске 
помоћи – субвенција за ЈП „Боговина“ Бор и ЈП „Зоолошки врт“ Бор за 2018. 
годину. У 2017.години спроведен је Конкурс за избор директора ЈКП „Топлана“ Бор 
и ЈКП „Водовод“ Бор, а за потребе Комисије комплетно спровођење Конкурса до 
коначне израде решења за седницу СО Бор извршено је на овом реферату. Након 
неусвајања предлога решења Комисије за избор директора  израђена су решења 
за именовање вд директора за поменута предузећа као и разрешења за њихове 
претходнике.  

Током године вршене су провере и припреме Измена и допуна програма 
пословања јавних и јавно комуналних предузећа које су заступљене на седницама 
СО Бор а према захтевима предузећа.                                                                                       
 
Послови приватног предузетништва  
 
           На пословима приватног предузетништва прослеђиване су пријаве 
предузетника и привредних друштава Агенцији за привредне регистре по разним 
основама - оснивање, брисање, промена делатности, промене правне форме, 
шифре делатности, промене законског заступника и др. Свакодневно се 
заинтересованим странкама дају упуства и указује на измене прописа. У 2017. 
години прослеђено је 240 пријава за трговинску делатност, 187 пријава за занатску 
делатност, 86 пријава за угоститељску делатност, 59 пријава за превоз, 21 пријава 
за здравствену делатност и 125 пријава за привредна друштва. У 2017. години је 
пријављено 161 оснивања радњи и 74 брисања радњи.  
           По истеку сваког месеца обради се и пошаље на наплату фактура за 
пружене услуге Агенцији за привредне регистре.  
           Оверено је 586 уверења о месечним приходима по члану домаћинства за 
смештај у ученичке домове и студентске домове, ученичке и студентске кредите и 
стипендије. 
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Послови саобраћаја и контроле јавног саобраћаја 
 
          Управни предмети  
           У 2017. години било је укупно 211 управних предмета и то везано за захтеве 
за кретање теретних моторних возила улицама којим је то забрањено, захтеве за 
издавање евиденционог картона и евиденционог броја за ауто такси превоз, 
захтеве за допунску таблу, захтеви за добијање одобрења за обављање такси 
превоза, захтеви за издавање такси дозволе за возача, захтеве за затварање 
улице,  захтеви за саобраћајну сигнализацију и др. 3 предмета су решавана по 
службеној дужности. 198 предмета је решено у року од месец дана, 1 у року од два 
месеца, а 12 предмета је нерешено. За 2 захтева је обустављен поступак.  
            Такође је рађено на вануправним предметима, углавном у вези повластица 
за инвалидна лица и техничко регулисање саобраћаја. Сачињавани су записници 
по основама Решења о техничком регулисању саобраћаја. 
            Остали послови 
 У 2017. години је извршена контрола 12 достављених фактура од стране 
Д.о.о. „Бортравел“ Бор у којима није било већих грешака, које су том приликом и 
оверене, како би наплата истих могла да се реализује. 

По Одлуци о праву на бесплатан превоз на градским и приградским 
линијама на територији општине Бор, издато је преко 3000 повластица за школски 
превоз за ученике и за наставно и ваннаставно особље, и преко 200 потврда за 
лица ометена у развоју и  кориснике народне кухиње, као и 11 повластица за 
ученике средње школе који су чланови породице корисника социјалне помоћи. 

Послови саобраћаја припремали су документацију за оверу редова вожње и 
водили регистар редова вожње, контролисане су месечне фактуре и извештаји од 
стране превозника и потврђивана њихова исправност. Такође је у току године 
вршена контрола обављања превоза на градским и приградским линијама у 
домену вођења прописане документације од стране превозника и контрола 
задуживања и продаје карата, као и стварно придржавање превозника оверених 
редова вожње. Заједно са представницима официјелног аутобуског превозника 
вршена је провера даљинара на одређеним линијама, којом приликом је све 
записнички констатовано. 

Послови саобраћаја учествовали су у припреми нове Одлуке о ауто-такси 
превозу на територији општине Бор и изменама Одлуке о праву на бесплатан 
превоз на градскими приградским линијама на подручју општине Бор 

Осим наведених, успешно су обављани и административно-стручни 
послови у раду Савета за безбедност саобраћаја општине Бор. 

 
Канцеларија за заштиту животне срединe 
            

У току 2017. године од законом поверених послова било је 7 захтева о 
потреби процене утицаја на животну средину, 2 захтева на давање сагласности на 
Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину за ПГР-Црни Врх, ПГР-
борско гробље и 3 захтева за идавање локацијског одобрења за третман, 
сакупљање и транспорт неопасног отпада . 

Редовни послови и послови по службеној дужности: 
-Учешће у раду координационог тела за изградњу регионалне депоније Хлаово у 
складу са споразумом о међупштинској сарадњи 
-Праћење квалитета ваздуха на територији општине Бор у складу са Програмом 
контроле квалитета ваздуха на територији општине Бор  
-Спровођење мера заштите и унапређења квалитета ваздуха у складу са Планом 
квалитета ваздуха за агломерацију Бор 
-Спровођење контроле квалитета вода са јавних часама и сеоских водовода који 



 62 

нису под ингеренцијом ЈКП „Водовод“ Бор 
-Спровођење активности које су планиране иодобрене Програмом коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине - озелењавње и уређење 
јавних зелених површина, активности на повећању енергетске ефикасности по 
јавним објектима који су у својини општине Бор, јачање капацитета ЈКП „3.октобар“ 
и ЈП „Водовод“ кроз субвенције, израда елабората из области заштите животне 
средине. 
-Спровођење активности на заштити и уређењу Лазареве пећине као и текуће 
одржавање исте. 
-Учешће у раду комисије за давање пољопривредног земљишта у државној 
својини,комисије за спровођење конкурса за доделу средстава из буxетског фонда 
за финансирање развоја пољопривреде, конкурсна комисија за спровођење 
конкурсног поступка за доделу средстава из буџета општине Бор за финансирање 
програма и пројеката од јавног интереса. 
-Учешће у спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених 
паса и мачака на територији општине Бор. 

Од извештаја поднети су Извештај Агенцији за заштиту животне средине о 
идатим дозволама из области управљања отпадом, месечни и годишњи Извештај 
Агенцији за заштиту животне средине о квалитету ваздуха за 2016.годину на 
територији општине Бор.Такође, поднет је извештај управљачу заштићеног 
природног подручија ЈП“Србијашуме“, поднет Извештај о трошењу средстава из 
Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016.годину. 

Послати су нацрти Програма коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 2017.годину на који је ресорно министарство дало 
сагласност и нацрт Програма контроле квалитета ваздуха за 2017.годину на који је 
такође добијена сагласност, а које је усвојила Скупштина општине Бор. 
 
Послови пољопривреде, водопривреде, шумарства и заштите грађана и 
материјалних добара од елементарних и других непогода и послови из 
области одбране  
  
 Управни послови: 
- Из области пољопривреде - субвенционисања вештачког осемењавања говеда, 
примљено је 796 захтева/предмета. Oд наведеног броја 744 је решено позитивно, 
а 52 су услед недостатка средстава пренета у 2018.годину. 
- Из области водопривреде примљено је 15 захтева/предмета, при чему су 14 
решена позитивно, а 1 је прослеђен надлежном органу – ЈВП Србијаводе Неготин. 
- Из области пољопривреде – одређивање износа накнаде за промену намене 
обрадивог пољопривредног земљишта, примљено је 4 захтева/предмета при чему 
су 2 подносиоца захтева одустала од захтева, 1 предмет је решен позитивно и 1 
предмет је презаведен у 2018.години. 
- Из области пољопривреде примљено је 56 захтева за издавање одређених 
потврда/уверења и издат је наведен број потврда/уверења.  
-Запослени су пружали саветодавну помоћ и попунили велики број захтева за 
неуке странке ради остварења права на субвенције за пољопривреднике. 
 Остали послови: 
- У оквиру Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бор, израђен је 
наведени документ за 2017.годину. 
- Израђен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје територије општине Бор за 2017.годину.  
- Израђен је  Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији 
Општине Бор за 2017.годину. 
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- Запослени на овим пословима, као чланови Комисије за спровођење конкурса за 
доделу средстава из буџетског фонда за финансирање развоја пољопривреде, 
учествовали су у спровођењу конкурса за: а) субвенционисање куповине садница 
воћака и винове лозе (примљено 7 захтева, сви су решени позитивно, при чему су 
2 лица одустала од субвенције), б) субвенционисање куповине приплодних оваца 
(2 лица су конкурисала, при чему је 1 захтев решен позитивно, а други није, из 
разлога сукоба интереса), в) субвенционисање едукација из области 
пољопривреде (конкурисала су 3 удружења и сви захтеви су решени позитивно), г) 
субвенционисање куповине механизације за припрему и складиштење 
концентроване и кабасте сточне хране (4 лица су конкурисала и сви захтеви су 
решени позитивно), д) субвенционисање куповине механизације за обраду 
земљишта (3 лица су конкурисала и сви захтеви су решени позитивно), ђ) 
субвенционисање куповине механизације за заштиту биља (4 лица су конкурисала 
и сви захтеви су решени позитивно), е) субвенционисање куповине опреме за 
пчеларство (свих 30 захтева је решено позитивно), ж) субвенционисање куповине 
приплодних јуница (примљена су 2 захтева, при чему су оба одбијена из разлога 
сукоба интереса). По основу наведених конкурса, оба радника су израдили 
одговарајуће записнике, одлуке, решења и уговоре. 
-Запослени су обављали послове из области планирања припрема за одбрану, при 
чему је, између осталог, добијена сагласност Министарства одбране на израђен 
предлог Плана одбране Општине Бор (на  више од 950 листова, односно 
приближно 1500 страница), који би требало одобрити (усвојити) од стране 
надлежног органа општине Бор у 2018.години. 
-Запослени су учествовали у раду Општинског штаба за ванредне ситуације 
(вођење записника на седницама, израда извештаја...). 
 Рад у комисијама 
- Учешће у раду Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта, учешће у раду Комисије за јавне набавке мале вредности – 
израду Процене угрожености и Планова заштите и спасавања општине Бор;  
израду Плана заштите од пожара општине Бор, набавке цвећа и зеленила за 
уређење јавних зелених површина, учешће у раду Комисије за јавну набавку мале 
вредности – куповину противградних ракета, учешће у раду Комисије за Годишњи 
попис имовине и обавеза свих органа општине Бор, са стањем на дан 
31.12.2017.године. 
    
II   OДСЕК  ЗА  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 
 1.  ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 
 
        У Одсеку за друштвене делатности се, као поверени послови, финансирани из 
буџета Републике Србије, обављају послови везани за остваривање права  у 
складу са Законом о финансијској подршци породици са децом, као и послови 
везани за остваривање права у области борачко-инвалидске заштите, у складу са 
прописима из те области. Сва наведена права су од општег интереса о чијем 
остваривању се стара Република. За кориснике дечије заштите у Општини Бор је у 
2017. године утрошено укупно 180.793.238,12 динара, преносом средстава на наше 
подрачуне или директном исплатом корисника из буџета Републике Србије.  Сва 
права су редовно исплаћивана.  
 
-  Признавање права на дечији додатак 
 
        Право на дечији додатак се признаје за прва 4  детета у породици, а поред 
прихода у претходна три месеца од утицаја је и имовно стање породице. Захтеви 
се могу подносити сваког месеца, а право се признаје у трајању од годину дана. 
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Приликом обнове се подносе докази о приходима у претходна три месеца, а 
остали докази уколико је било неких промена. Да би се право наставило у 
континуитету захтев за обнову се подноси у месецу пре истека права.    
        У 2017. години било је укупно 583 захтева, донето је 521 позитивно решење, 
одбијено је 38 захтева, одбачено је 12 захтева, обустављен је поступак за 4 
захтева и нерешених 8 захтева. У року од 1 месеца решено је 394 захтева, у року 
од 2 месеца решенo је 170 захтевa, а по истеку два месеца 11 захтева. Просечно 
месечно је исплаћивано  482 корисника, за  952 детета.  
         Цензус за  дечији додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких 
цена, па је у јануару 2017. године редован цензус био 8.360,25 динара пo члану 
породице, а у децембру 2017. године 8.604,68 динарa. Износ дечијег додатка за 
јануар 2017. године  био је 2.675,05 динара, увећан износ 3.477,57 динара, а за 
децембар 2017. године износи су били 2.760,95 динара и 3.589,23 динара. Висина 
дечијег додатка усклађује се 01.априла и 01.октобра са  индексом потрошачких 
цена.  
         Исплата дечијег додатка се врши непосредно од стране Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања на текуће рачуне корисника. У 2017. 
години корисницима општинe Бор исплаћено је укупно  34.168.192,89   динара.  
 
- Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, 
одуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 
детета 
 
           Право на накнаду зараде имају запослена лица и лица која самостално 
обављају делатност и то за време породиљског одсуства и одуства ради неге 
детета  у трајању од годину дана за прво и друго дете, а  две године за треће и 
свако наредно новорођено дете. За посебну негу детета право се признаје за дете 
млађе од пет година у трајању до шест месеци, изузетно трајно.   
           У 2017. години је био 181 захтев за породиљске накнаде. 171 захтев је 
решен у року од једног месеца, 7 захтева у року од два месеца, 1 захтев по истеку 
два месеца,  а  2 предмета је нерешено и презаведено. Усвојено је 176 захтева, а 
за 3 предмета је обустављен поступак. 
           У овом Одсеку се врши и контрола обрачуна, рефундације и у одређеним 
случајевима исплате накнада по преносу средстава, као и обрачун и непосредна 
исплата корисница. У  2017. години извршена је контрола 1.481 НЗ-1 образаца - 
обрачуна  са 2.127 месечних породиљских накнада за 170 фирми, односно 
просечно месечно је контролисано и оверено 123 обрачуна за 177 породиља,  а 
потом је вршена рефундација, односно пренос средстава. За 16 породиља које 
обављају самосталну делатност је директно исплаћивана накнада и вршена 
уплата припадајућих пореза и доприноса.  

У 2017. години за породиљске накнаде је преко подрачуна у општини Бор 
утрошено укупно 99.610.112,23 динара дозначених од стране Министарства за рад , 
запошљавање, борачка и социјална питања.   
 
- Признавање права на родитељски додатак 
 
          Родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто 
новорођено дете, а рок за подношење захтева је до шест месеца  живота детета.  
У 2017. године  било  је 399 захтева за остваривање овог права, у року од 1 месеца 
решено је 394 захтева, у року од 2  месеца решено је 4 захтева, а 1 захтев је 
нерешен. Усвојено је 396 захтева, а 2 захтева су одбијена. 
          Родитељски додатак за прво дете се исплаћује једнократно, а за друго, 
треће и четврто дете у  24 једнаке месечне рате. Износи родитељског додатка 
усклађују се 01.априла и 01.октобра са индексом потрошачких цена. У јануару 
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2017. године  износ за прво дете је био 38.274,15 динара, за друго дете је био 
149.666,43  динара – месечна рата 6.236,10 динара,  за треће дете 269.387,25 
динара – месечна рата 11.224,47 динара и за четврто дете 359.179,20 динара – 
месечна рата 14.965,80 динара.У децембру 2017. године ови износи су били 
39.503,21 динар, 154.472,52 динара – месечна рата 6.436,35 динара, 278.037,81 
динар – месечна рата 11.584,91 динар и 370.713,16 динара – месечна рата 
15.446,38 динара. 
          Родитељски додатак се исплаћује непосредно од стране Министарства  за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања на текуће рачуне корисника. 
Месечно је исплаћивано просечно 388 корисница. У 2017. години  корисницима 
општинe Бор за ову намену је исплаћено укупно  46.985.701,00 динара.  
 
- Административно-технички и финансијско-књиговодствени послови  
 

У оквиру поверених послова у 2017. години се располагало средствима и 
вршио пренос са три републичка подрачуна, а то су подрачуни Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања за породиљска права и борачко-
инвалидску заштиту и подрачун Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја  за финансирање припремног предшколског програма.  Укупно пренета 
средства преко наведених подрачуна у општини Бор у 2017. години износе 
113.256.611,23 динара. 

Преко овог Одсека су се, по добијању извештаја, преносила средства 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја  за финансирање припремног 
предшколског програма  и предшколско образовање и васпитање деце на дужем 
болничком лечењу. За ове намене је  у 2017. године предшколској установи 
``Бамби`` пренето укупно 7.978.672,00 динара за 5 група за четворочасовни 
програм са 103 детета и 6+2  групе за целодневни боравак са 170 детета до 
септембра 2017. године, односно за 8 група за четворочасовни програм са 130 
детета и 6+2 групе са 158 детета за целодневни боравак за припремни 
предшколски програм и за 1 болничку групу са 15  детета.  Редовно су оверавани 
обрасци и извештаји Предшколске установе ``Бамби`` за реализацију васпитно 
образовних програма, за Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  
           У 2017. години је, након спровођења активности и достављања извештаја, 
од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
пренето на подрачун у општини Бор 29.232,00 динара за реализацију програма 
Дечије недеље, које су потом пренете организаторима манифестација. 
           У 2017. години  редовно су Министарству за рад, запошљавање, борачка  и 
социјална питања достављана решења за права која директно исплаћује 
Министарство, месечни обрачуни потребних средстава и извештаји о утрошеним 
средствима за одређена права, као и други тражени подаци. Редовно су 
електронским путем, више пута месечно, слате локалне базе података корисника 
дечије заштите Одељењу за информатику Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, а са сервера Министарства су преузимане централне базе 
података и инсталиране у служби. 
      
 - Послови борачко- инвалидске заштите 
 
          У области борачко-инвалидске заштите права се остварују према ранијим 
савезним и републичким прописима о правима бораца и породица палих бораца, 
ратних и мирнодопских војних инвалида и чланова њихових породица и правима 
цивилних инвалида рата. У 2017. години донето је 4 решења и то о престанку 
права услед смрти и усклађивању права на месечно новчано примање.. Решавање 
зависи од обавезне ревизије и слања предмета у Министарство. Такође је издато 
14 уверења, израђено 15 захтева, пријава и одјава и 16 дописа.  
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          За 65 корисника, од чега 42 мирнодопска и ратна војна инвалида и 23 
корисника породичне инвалиднине, исплате су вршене  директно од стране 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања преко 
Поштанске штедионице. У 2017. години било је и 7 корисника борачког додатка, за 
које су рађени обрачуни и достављани Министарству ради исплате, у укупном 
износу од 1.728.955,31 динар.  
          У 2017. години било је 12 корисника који су исплаћивани преко подрачуна 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у општини Бор, 
тј. преко овог  Одсека, и то 6 цивилних инвалида, 3 корисника месечног новчаног 
примања и 3 корисника месечног новчаног примања за време незапослености.  

Укупно утрошена средства у 2017. години преко подрачуна за борачко-
инвалидску заштиту у општини Бор износе 5.638.595,00 динара.  

Исплата свих права из области борачко инвалидске заштите  вршене су 
редовно. Сви корисници се налазе у јединственој евиденцији борачко инвалидске 
заштите која је повезана са Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања.   
 
2. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ   
 
- Финансирање целодневног боравка трећег детета 
 
        Ово право се остварује на основу Одлуке Скупштине општине Бор о 
финансирању целодневног боравка трећег детета  у Предшколској установи 
``Бамби``. У 2017. години поднето је 26  захтева, сви су решени у року од 1 месеца, 
23 захтева је усвојено, а 3 захтева је одбијено. 
 
- Новчана помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године 
живота детета 
 
           Ово право се почев од 2012. године остваривало на основу Одлуке 
Скупштине општине Бор o оснивању буџетског Фонда за популациону политику. 
Право за прво, друго и треће дете остварује мајка која је незапослена, са 
пребивалиштем у општини Бор најмање 2 године пре подношења захтева, која је 
држављанин Републике Србије и која непосредно брине о детету. Висина новчане 
помоћи у 2017. години је била 15.000,00 динара месечно, а исплаћује се до 
навршене прве године живота детета. 
        У  2017. години било је укупно 201  захтева и сви  захтеви су решени у року од 
месец дана. Усвојено је 193 захтева, а одбијено је 8 захтева. 
  
- Једнократна новчана помоћ породиљама  
 
       Ово право се почев од 2013. године остваривало на основу Одлуке Скупштине 
општине Бор o оснивању буџетског Фонда за популациону политику. Право за 
свако новорођено дете остварује мајка са пребивалиштем у општини Бор најмање 
2 године пре подношења захтева, која је држављанин Републике Србије и која 
непосредно брине о детету. Висина новчане помоћи је износила 10.000,00 динара, 
а изменом Одлуке која је ступила на снагу почетком августа 2017. године 
једнократна новчана помоћ за прво дете износи 25.000,00 динара, за друго дете 
40.000,00 динара, а за треће и четврто дете 70.000,00 динара. 
        У 2017. години било је 414 захтева, у року од 1 месеца је решено 366 захтева, 
у року од 2 месеца 47 захтева, а 1 захтев је нерешен. Позитивно је решено 396 
захтева, обустављен је поступак за 11 захтева, а одбијено је 6 захтева. 
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Општи послови за делатности јавних установа и послови координатора за 
питања националних мањина 
 
           Са основним школама и предшколском установом је континуирана сарадња 
у вези уписа и ажурирања спискова у вези уписа деце. Прибављани су подаци за 
ажурирање базе стасале деце за упис  деце у припремни предшколски програм и 
упис у основну школу, а школама су прослеђивани спискови деце разврстани по 
реонизацији.  
 Одређене основне школе су подносиле пријаве непохађања наставе, али за 
већину пријава није било услова за покретање прекршајних поступака, због 
непотпуних и нејасних података, а где је било могуће, поднете су прекршајне 
пријаве. У току 2017. године дошло је до  измена прописа у области образовања, 
па је обавеза покретања прекршајних поступака сада  у надлежности школа 
           У складу са Одлуком о стипендирању студената и награђивању ученика 
општине Бор награђени су ученици и додељене стипендије студентима. 
Прикупљени су и обрађени подаци о постигнутим резултатима у школској 
2016/2017. години за ученике основних и средњих школа који су на републичким и 
међународним такмичењима освојили једно од прва три места и професоре који су 
дали свој допринос у припремама. Додељено је 37 награда за вуковце основце у 
износу од по 3.500,00 динара и 25 за вуковце средњошколце по 4.000,00 динара, 
61 награда за прво, друго и треће место на републичким такмичењима у износу од 
по 4.000,00 динара, 3.500,00 динара и 3.000,00 динара и 1 награда за међународно 
такмичење од 6.000,00 динара. Награђено је 42 ментора у износу од по 3.000,00 
динара. Укупан износ додељених награда је 583.500,00 динара. Ученицима 
генерације је уручено 12 лап-топ рачунара, а сви вуковци су награђени и књигама. 
           У 2017. години је расписан и спроведен конкурс за стипендирање студента и 
додељено је 28 стипендија, 23 за основне студије и 5 за мастер студије, у 
месечном износу од по 8.000,00 динара, а у укупном износу од 2.240.000,00 
динара. 
 Ускладу са Одлуком о оснивању Буџетског фонда за популациону политку 
на почетку школске 2017/2018. године подељено је 440 поклона за ђаке прваке.  
            У области националних мањина постоји континуирана сарадња са 
Владином Канцеларијом за људска и мањинска права. Координатор за питање 
мањина је сарађивала са свим институцијама и невладиним сектором, 
учествовала на састанцима и ишла на терен.           
            Пружана је помоћ неуким странкама у вези писања захтева за остваривање 
разних права  и прибављања  документације из других општина и служби ради 
добијања личних докумената и остваривања права из области социјалне заштите, 
здраваства и остало.  
 
Планско-аналитички послови за делатности образовања, информисања, 
спорта и културе 
 

Везано за јавне установе, узето је учешће у изради 2 одлуке, 3 правилника 
и 6 решења за потребе Скупштине општине Бор и Председника општине Бор, 
израђено је  9 решења о разрешењу и решења о именовању директора и вршиоца 
дужности директора, председника и чланова управних и надзорних одбора 
установа. 

У области образовања, за потребе Скупштине општине Бор је израђено  7 
решења о разрешењу и решења о именовању чланова школских одбора, уз 
прикупљање подататака из казнене евиденције за именовање нових чланова. 
Активности око Општинског плана уписа у први разред средње школе на 
иницијативу Школске управе у Зајечару биле су у смислу организовања састанака, 
прикупљања и обраде података, као и израда завршног предлога за школску 
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2017/2018.годину. Израђенe су и 3 сагласности за покретање поступка 
верификације нових образовних профила. 

Вршена је месечна провера потврда и спискова за остваривање права на 
бесплатну и регресирану ужину према општинском Решењу о финансирању 
бесплатне и регресиране ђачке ужине, где је 10 ученика остварило право на 
бесплатну, а 190 ученика на регресирану ужину. 

Обављани су и послови прикупљања и обраде података за програме 
пословања  и за извештаје о раду јавних установа за 2016.годину за потребе СО и 
израда закључака о усвајању, као и израда разних прегледа за потребе Скупштине 
општине, Председника општине и Општинске управе Бор, одговори на дописе, 
одговори за давање информација од јавног значаја, одговори на захтев 
Заштитника грађана, прикупљање података за разне прегледе о бројном стању, 
потребама и др. за службену евиденцију, друга одељења Општинске управе Бор, 
установе и грађанство, попуњавање 3 упитника по захтевима министарстава и 
републичких завода и др. Такође су давана упутства и вршена контрола ПРМ 
образаца за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних 
средстава. Вршена је и провера аката о систематизацији установа. 
 У области спорта активности су биле везане за учешће у изради Одлуке о 
задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Бор,  и 
пратећих правилника у области спорта, као и пружање техничкио-административне 
и стручне помоћи у раду Комисије за спорт општине Бор, која се огледала у 
организацији и реализацији седница Комисије и спровођењу Конкурса за 
суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта у општини Бор, за 
период јануар-јун 2017.године, јул – децембар 2017.године. У 2017.години одржано 
је 18 седница Комисије за спорт општине Бор. Комплетно је обрађено 121 предмет 
спортских организација по конкурсима (од пријема предмета, до склапања уговора, 
разматрања жалби, захтева за измену фин. планова, обавештења и тд.),  од којих 
је 114 одобрено, а 7 је одбијено. Израђени су и предлози решења начелнику 
Општинске управе Бор за календар манифестација од интереса за општину Бор из 
области спорта, решења за пренос новчаних средстава, као и предлози текстова 
јавних позива за конкурсе у области спорта.  

Активности око реализације Конкурса за суфинансирање пројеката из 
области јавног информисања за 2017. годину се огледају у изради нацрта Одлуке 
за расписивање јавног позива, изради нацрта текста јавног позива, пријему и 
обради пријава на конкурс, слању и пријему обавештења путем мејлова, 
утврђивању комплетности и исправности документације, помоћ Комисији при 
одабиру пројеката, склапању уговора, пријави података АПР-у и разматрању 
наративних извештаја о реализацији пројеката. Од 24 пристиглих пријава за 
производњу медијских садржаја, Комисија је одобрила средства за 6 пројеката. 
 
Планско-аналитички послови за делатности социјалне и здравствене заштите  
 
          Активности у овој  области биле су везане за праћење програма рада Центра 
за социјални рад Бор, Апотеке Бор и Дома здравља Бор, као и укључивање у рад 
Геронтолошког друштва, Повереништва Црвеног крста Бор, активности у Савету за 
здравље, у Савету за социјалну политику, праћење рада особа са инвалидитетом - 
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју  и праћење остваривања услуге 
Помоћ у кући. 
            Сваког месеца се врши подела бонова закориснике  Народне кухиње, око 
450 оброка,  у сарадњи са Установом Спортски центар Бор и Центром за социјални 
рад Бор, као и верификовање фактуре, у вези броја оброка и нормативима, а у 
складу са уговором о услугама Народне кухиње. 
           Везано за рад Интерресорне Комисије за додатну образовну, здравствену и 
социјалну подршку у 2017. години, примљено је 77 захтева, обрађено и решено је 



 69 

73 захтева, у процесу обраде су 2 захтева, а одустало се од обраде 1 захтева. 
Донето је 8 мишљења везано за посебну негу детета и 65 мишљења у вези 
додатне образовне и здравствене подршке деци. Комисија је заседала 11 пута (1-2 
пута месечно). 
          У области популационе политике у овим периоду било је 3 захтева за 
накнаду трошкова вантелесне оплодње и сва три су одобрена.. 

У складу са Одлуком о надокнади трошкова смештаја ученика са сметњама 
у развоју једна корисница је остварила ово право. 
            Одељење обавља и административне послове за Савета за здравље ( 
израда извештаја за Министарство здравља и заштитника грађана, посредовање у 
слању информација члановима Савета за здравље). У 2017. години одржана су 
три састанка Савета за здравље. 
            У области родне равноправности су достављане разне анкете на захтев 
СКГО. 
            Узето је учешће у изради разних одлука, анкета, изради стратешких 
докумената и упитника, као и теренске посете породицама у стању социјалне 
потребе и сагледавање социо-економског статуса. 
            Стицање статуса енергетски угроженог купца  

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу ("Сл.гласник РС", 
бр.113/2015) примљено је 418 захтева и 418 корисника је остварило право на 
стицање статуса енергетски угроженог купца. 115 породица је поднело захтеве у 
2016. години, а право остваривало и у 2017. години, тако да је укупан број 
корисника 533.  Право могу остварити породице које задовољавају  одређене 
критеријуме, а прописани су Уредбом, корисници новчане социјалне помоћи и 
корисници дечијег додатка. 
 
Послови поверeништва Комесаријата за избеглице        
 
          У општини  Бор смештено је око 350 расељених лица, на приватном 
смештају, претежно ромске националности. У згради намењеној избеглим лицима 
смештено је 51 лице, а у баракама „Грађевинар“ је 6 лица. Избеглица има 30, а 
повратника по реадмисији две шесточлане породице.  

Редовне активности везане су саветодавни рад, издавање потврда, 
сагласности, решења о укидању статуса, пријаве и одјаве, као и контакте са 
институцијама. У 2017. години послато је 293 дописа, а примљено 63 дописа.  
Тренутно смо у фази формирања новог Савета за миграције, обзиром да 
претходни није функционисао. 
- Пројекат - једнократна новчана помоћ за куповину лекова за 30 породица, 
вредност 375.000,00 динара. Помоћ за једног корисника је била у износу од 
10.000,00 до 15.000,00 динара, а избор корисника је обавила комисија за поделу 
хуманитарне помоћи на основу поднетих захтева у канцеларији Повереништва за 
избеглице и миграције .  
 Пројекат је завршен  у року и средства су правдана Републичком 
Комесараијату за избеглице и миграције.                                                                                           
- Пројекат - помоћ за откуп сеоских домаћинстава интерно расељеним  
породицама – 5.985.000,00  динара од Републичког Комесаријата за избеглице и 
миграције а учешће Општине је 10% од вредности пројекта.  – 665.000,00 динара. 
           Пројекат није реализован у потпуности, купљене су четири куће, а 
грађевински материјал биће реализован у 2018. години.   

06.03. 2014. године  потписан је СПОРАЗУМ ЗА СТАНОВЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ- 
укупно 15. стамбених јединица. Комисија је завршила свој део посла  и почела је 
изградња стамбене јединице. Овај пројекат биће завршен до краја 2018. године.   
- Пројекат откуп кућа са окућницом за седам  сеоких кућа са окућницом у износу од 
8.820.000,00 динара  је у току. ( Јавни позив је отворен до 25.01.2018. године) 
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Учешће општине је 980.000,00 динара. 
- Пројекат откуп кућа са окућницом за једну  сеоску  кућу са окућницом у износу од 
1.260.000,00 динара за шесточлану породицу враћену Споразумом о реадмисији. 
Учешће Општине је 140.000,00 динара ( Јавни позив је отворен до 25.01.2018. 
године).  
- Помоћ за куповину лекова из општинског буџета - Укупна 21. породица добило је 
ову врсту помоћи у различитим износима од 4.500,00 до 25.000,00 динара . 
- Помоћ за куповину лекова од Републичког Комесаријата за избеглице и миграције 
добило је укупно 4. интерно расељене породице у износу од 20.000,00 динара и 
две породице враћене реадмисијом, такође у истом износу. 
Остали послови су везани за сарадњу са хуманитарним организацијама, Црвеним 
крстом, редовне посете UNHCR, Републичког Комесаријата за избеглице, као и 
едукације . 

 
IV- ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 
Одељење за управу и опште послове обавља послове који се односе на: 

унапређење организације и рада Општинске управе, примену закона и других прописа о 

општем управном поступку у Општинској управи, обавештава грађане о остваривању 

њихових права у Општинској управи. Врши за Скупштину општине, Председника општине, 

Општинску управу и Општинско јавно правобранилаштво, све или поједине послове који се 

односе на: вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима; 

организацију рада писарнице, организацију и координацију рада општинског услужног 

центра, коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење и одржавање 

зграда и простора и обезбеђење других услова рада за Општинску управу; спровођење 

поступка јавне набавке за потребе Скупштине општине, Председника Општине, Општинског 

већа и Општинске управе, обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора; 

превоз моторним возилима и друге сервисне услуге; послови вођења бирачких спискова; 

извршавање одређених послова из изворне надлежности општине, као и поверених 

послова државне управе.  

У току извештајног периода приступило се коришћењу информационог система е-

ЗУП-а уз примену Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се 

води службена евиденција, примена образаца за стални приступ подацима из службене 

евиденције. Обезбеђен је приступ сетовима података – службеним евиденцијама шест 

органа и то: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство 

унутрашњих послова, Министарство финансија – Пореска управа РС, Републички фонд 

пензијског и инвалидског осигурања, Национална служба за запошљавање и Централни 

регистар обавезног социјалног осигурања и то за поступке  из поверене надлежности. 

Упућени су и захтеви за трајни приступ службеним евиденцијама за потребе управних 

поступака из изворне надлежности. У току прошле године присуствовали смо и обукама 

које су се односиле на управљање људским ресурсима у локалној самоуправи а везано за 

анализу потреба, планирање стручног усавршавања, спровођење и анализа ефеката 

стручног усавршавања, обуке везане за апликацију ''Бебо добро дошла на свет'' друга  фаза 

као и програму опште стручног усавршавања за службенике и руководиоце у ЈЛС  везано 

за Закон о општем управном поступку. 

 У складу са чланом 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору, спроведена је активност на утврђивању максималног броја запослених у 

Општинској управи општине Бор и из Одељења за управу и опште послове  8 запослених је 

потписало споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде. Одласком 

појединих радника настале су потешкоће у погледу функционисања месних канцеларија и 

месних заједница (запослени су обављали административне послове месних канцеларија и 

месних заједница) обзиром да су покривали рад у више МК и МЗ. Тачније сада један 

извршиоц опслужује пет месних канцеларија и месних заједница а тренутно је и он на 

боловању. Ради се о МК Танда, МК Лука, МК Д.Б.Река, МК Оштрељ и МК Бучје. Такође због 

одласка запослених настао је и проблем везан за два заменика матичара у матичним 

подручјима Злот и Шарбановац. Проблем тренутно превазилазимо тиме што тражимо 
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овлашћења од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе за службенике 

који покривају друга матична подручја.         

У 2017 години је завршен поступак преноса података из Матичних књига у Централни 

систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка 

матичних књига. Укупно је пренето 158633 уписа.  

Такође напомињем да је база података везана за модул писарница која је настала у 

периоду од 2006 године до 2017 године нефункционална. Подаци су експортовани из старе 

базе али имплементација у нову апликацију модул писарница није изводљив. Самим тим 

коришћење података из старе базе није могуће.     

У оквиру Одељења систематизовано је укупно 29 радних места са 48 извршиоца и 

то: Службеници-извршиоци 27 и намештеници 21.   

Службеници-извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 3 2 

Саветник 1 1 

Млађи саветник 9 11 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 5 7 

Млађи референт 1 1 

 

Намештеници Број радних места Број службеника 

Прва врста радних места   

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места 6 6 

Пета врста радних места 4 15 

 

 

1. ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

     

а ) послови из области радних односа 

 

 Послове из области радних односа обавља млађи саветник за све запослене у 

Општинској управи општине Бор, као и за постављена и именована лица .  

На основу постојећих прописа, ради остваривања права из области радних односа у 

наведеном периоду израђено је више аката. У току 2017 године два пута је мењан 

Правилник о унутршењем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Бор и на основу тога је урађено укупно 245 решења. Донета су око 100 решења о 

прековременом, ноћном и раду у дане државног и верског празника, око 10 за плаћено 

одсуство, 3 за неплаћено одсуство, 10 решења о остваривању права на солидарну помоћ и 

преко 400 решења о коришћењу годишњег одмора. У току 2017 године примљена су 2 

волонтера. Такође су урађена 42 уговора о обављању привремених и повремених послова 

на основу Одлуке о одобравању спровођења јавних радова и Уговора између Национане 

службе за запошљавање и Општинске управе Бор за период 15.09.2017.-15.12.2017.;  

9 Уговора о обављању привремених и повремених послова за унос података из матичних 

књига и поступак озакоњења објеката на територији општине Бор за период 01.02.2017.-

30.04.2017. 

       Урађена је електронска кадровска евиденција радника користећи Microsoft Office 

excel програм што олакшава приступ свим потребним информацијама  о радницима.  

       У складу са чланом 21. Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору, спроведена је активност на утврђивању максималног броја 

запослених у Општинској управи општине Бор и 14 запослених је потписало споразумни 

престанак раднос односа уз исплату новчане накнаде. 

   Припремљена је листа оцењивача у 2018 години. Листа је са свим пратећим 

упуствима достављена свим оцењивачима, контролорима и оцењиваним службеницима.  
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   Активно је учествовано у примени електронске размене података путем 

апликације еЗУП, у прослеђивању захтева за приступ службеној евиденцији, као 

овлашћено службено лице – администратор система именовано решењем бр. 09-27/2017-

III-01. 

  Редовно ажурирање информација код Агенције за борбу против корупције. 

  Као члан Жалбене комисије млађи саветник за управљање људским ресурсима и 

радне односе учествовала је у раду Жалбене комисије која је одржала 5 седница у 2017 у 

складу са пословником о раду жалбене комисије. На седницама је разматрано 11 жалби 

службеника на решења којима се одлучивало о њиховим правима и дужностима. 

  Донет је Кадровски план за 2017 годину истовремно са Одлуком о буџету 

општинске управе општине Бор. 

  Задатак млађег референта за радне односе, поред израде наведених аката је и 

чување и праћење персоналних досијеа запослених у Општинској управи. 

  Вршење послова из области радних односа  условљавало је сталну сарадњу и 

непосредне контакте са Националном службом за запошљавање, Фондом за пензијско и 

инвалидско осигурање, Републичким заводом за здравствено осигурање-филијалом за 

Борски округ, као и са Министарством за државну управу и локалну самоуправу – 

Комисијом за полагање стручног испита. 

  Промена прописа из области радних односа захтевала је ангажовање млађег 

саветника на усаглашавању конкретних аката који су припремани. Такође постоји обавеза 

да се по потреби припремају статистички извештаји, а на захтев управног инспектора 

одређена документације и пружање информација. 

    У току 2017 године два пута је извршен инспекцијски надзор из области радних 

односа од стране управног инспектора.   

   

 У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:  

 

• Набавка софтверске апликације за кадровску евиденцију што би 

требало да омогући јединствену евиденцију о радницима и грађење 

електронских досијеа радника, аутоматску припрему решења, 

оптимизацију времена потребног за припрему извештаја, повећање 

доступности информација за менаџмент локалне самоуправе, 

максимална искоришћеност информационо комуникационих 

технологија у пословању, смањење могућности настанка грешке, 

могућност интеграције са осталим софтверским апликацијама – 

софтвер за обрачун зарада, регистар запослених и евиденција 

присуства, боља организација и др. ; 

• Извршити анализу потреба за стручним усавршавањем и израда плана 

стручног усавршавања. 

 

        

б) Послови пријема захтева 

 

 Послови пријема захтева врше се на шалтеру бр. 1. Услужног центра сагласно 
одредбама Уредбе и Упутства о канцеларијском пословању. Почетком 2017 године било је 
већих проблема око организације посла у оквиру писарнице из разлога што су у  дужем  
временском периоду истовремено била одсутна 4 извршиоца због дужег боловања. Из тог 

разлога дошло је до застоја у раду и смањене ажурности у погледу архивирања предмета. 
Проблем је решен прераспоређивањем извршиоца. У току године је извршена и 
реимплементација апликације за писарницу у циљу повезивања свих служби унутар 
општинске управе што је у многоме олакшало рад. Одржана је и обука за све кориснике 
поменуте апликације од стране испоручиоца исте.  

 У оквиру овог реферата врши се евидентирање предмета системом картица и путем 

АОП-а, здруживање предмета, чување предмета у роковнику и други послови.  
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У току извештајног периода примљено је 9091 предмет, презаведено је из 

претходних година 1667 предмета, 305 предмета је било по службеној дужности и укупно је 

поднето 9 жалби.       

 У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:  

 

• Формирање јединственог шалтера; 

• Интезивнија примена информационо-комуникационих технологија 

(електронска обрада докумената, вођење електронске евиденције, 

електронска пошта, извештавање електронским путем уз примену 

Упустава и Уредбе о електронском канцеларисјском пословању);  

• сагледати могућност сређивања  самог Услужног центра (кречење,  

     замена ламината);  

• побољшање ИТ инфраструктре, увођење е-сервиса (call centar); 

• стварање услова за плаћање услуга електронским путем;  

• повезивање са Месним канцеларијама. 

 

в)    Послови овере потписа, преписа и рукописа  

  Ови послови обављаали су се на шалтеру 3 Услужног центра сагласно одредбама 
Уредбе и Упутства о канцеларијском пословању, Закона о овери преписа, потписа и 
рукописа.  

 Укупно је у протеклој години извршено 5942 овера потписа, преписа и рукописа 

(напомена:свака овера се ради у најмање два а неке и у три примерка што дупло односно 

тродупло увећава број исказан у извештају), до 20.06.2017. године . Од овог датума 

послови везани за овере потписа, преписа и рукописа прешли су надлежност јавног 

бележника у складу са Законом о јавном бележништву. 

Службеник који је радио на пословима овере потписа, преписа и рукописа 

распоређен је на радно место послови експедиције поште. 

 

г) Послови експедиције поште 

 

Послови експедиције поште обављају се у Услужном центру, шалтер бр. 2. Ови 

послови обављају се у складу са Уредбом и Упуством о канцеларијском пословању.  

 У току извештајног периода послато је укупно 22942 пошиљки од чега 19389 препоручених 

пошиљки, 3481 обичних пошиљки и 72 пошиљки за иностранство. Примљено је 5656 

пошиљки, 3953 примљених рачуна; 484 примљених ''Службених гласника''.  

 

 

д) Послови архиве 

 

Послови архиве обављају се у Услужном центру, шалтер бр.2. 

Ови послови обављају се у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском 

пословању, Закон о културним добрима и Листи категорија регистратурског материјала са 

роковима чувања.  

Општинска управа Бор располаже са архивским простором који није на једном 

месту већ се састоји од две просторије (два архивска депоа), један архивски депо се налази 

у згради општинске управе а један у просторијама Фонда здравственог осигруања – 

филијала Бор. Простор у просторијама Фонда здравственог осигруања више се некорити из 

разлога што просторија више није адекватна за чување архивске грађе а и због 

безбедности запослених (кроз простор пролази кабла високог напона, близина трафо 

станице и често плављење исте). Прошле године издато је 120 преписа из архиве и 150 

предмета и пројеката на реверс.  

Почетком 2017. године уписана је архива из 2016. године у архивску књигу и 

комплетан регистратурски материјал пребачен је у архивски депо Општинске управе,  

распоређен по класификационим знацима и на полицама. 
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Извршен је попис архивске грађе Општинске управе за 1986 годину са пасивним 

картотекама и иста је предата Одељењу историјског архива Неготин у Бору.  

Током године архивирани предмети су распоређени по регистратурским јединицама 

и архивирани у орманима.         

 У току прошле године извршена је реконструкција осветљења повећањем броја 

сијаличних места (лед расвета) и увођењем протипожарних индикатора.           

   

У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:  

• предлажемо да се у наредном периоду  сагледа могућност 

дигитализације архивске грађе; 

• израда надстрешнице са спољне стране архиве (до паркинга ПУ Бор)  

• наставити са заменом оштећених фасцикли  од 1990. године; 

• набавка једне рачунарске конфигурације; 

• набавка шредера; 

• набавка пластичних кутија за транспорт регистратора из разлога што 

су старе поломљене ; 

• наставити са излучивањем безвредне регистратурске грађе.  

 

е) Месне канцеларије  

 Месне канцеларије којих у нашој Општини има 12, као истурени део Општинске 
управе, а  чији су послови систематизовани у овом одељењу, у протеклој години на коју се 
извештај односи, обављале су опште администртивне послове који се састоје у вођењу 

матичних књига (МКР, МКВ и МКУ) и књига држављана (по Одлуци о одређивању матичних 
подручја на територији општине Бор '' Службени лист општине Бор'' број 9 од 17.04.2015. 
године), овере потписа, преписа и рукописа, издавање Уверења о држављанству, издавање 
уверења о чињеницама о којима месне канцеларије воде евиденцију; примање, 
прегледање и распоређивање аката органа Општине и других органа и установа, израда 
финансијских планова  за месне заједнице, сви административно технички послови за 
месне заједнице и друго. У 2017. години је издато укупно 1075 извод из матичних књига, 
879 уверења о држављанству, извршено је 116 уписа у матичне књиге. У току 2017 године 
одржане су 4 седнице Мировног већа. 

   

  
Укупно је у извештајном периоду урађено 355 овера преписа, потписа и рукописа. 

 У месним канцеларијама обављани су послови на изради статистичких извештаја за 

потребе Републичког Завода за статистику – одељење у Зајечару, израда планова јавних 

набавки, припремање и спровођење истих, израда финансијских планова, 

административно-технички послови на организацији избора за савет у МЗ, подела образаца 

за регистрацију пољопривредних газдинстава и попуњавање истих, подела хуманитарне 

помоћи, организовање предавања из области пољпопривреде, помоћ у организовању 

сеоских манифестација и слава, помоћ неуким странкама око попуњавања разних 

образаца, организовање акција на чишћењу и уређењу села и друго. 

    

 У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу материјално 

техничке опремљености службених просторија месних канцеларија:  

  

• завршетак формирања базе података за књигу држављана; 

• набавка штампача за месну канцеларију Танда  и Оштрељ. 

• технички побољшати, опремити Матична подручја за за вођење другог 

примерка матичних књига у Централном сиситему за електронску 

обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних 

књига и органа из члана 46. став. 3 Закона о држављанству Републике 

Србије у вођењу евиденције о држављанима Републике Србије и због 

електронске размене података за потребе управних поступака .  
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и)  Послови матичне службе   

 

 Матична служба матичног подручја Бор је у 2017. години, поред многобројних 

контаката са странкама, надлежним органима унутрашњих послова, Основним судом,  

Центром за социјални рад и другим органима  и установама извршила 673 уписа у матичну 

књигу рођених (МКР), 241 уписа у матичну књигу венчаних (МКВ) и 653 уписа у матичну 

књигу умрлих (МКУ). За све уписе извршене у матичним  књигама у 2017 години, 

Републичком Заводу за статистику - Одељење у Зајечару, достављено је 1567 извештаја. 

   

 Поред наведеног, везано за чињенице рођења сачињено 695 записника о 

одређивању личног имена детета и 192 записника о признавању очинства. 

 У вези закључивања бракова сачињено је 207 записника о заказивању венчања и 

закључено је исто толико бракова од чега је одређен број бракова закључен ван службених 

просторија. Кроз књигу венчаних спроведено је 113 пресуда о разводу брака и 254  

извештаја о смрти и осталих извештаја.  

 Везано за МКУ, поред извршених уписа сачињен је 653 записника о пријави смрти. 

Послато је 5224 извешатаја о смрти надлежним органима а сходно Закону о матичним 

књигама.  

 У току 2017. године примељено је и спроведено 2961 извештај и то: 

- 2261 извештаја за матичну књигу рођених; 

- 325 извештаја за матичну књигу венчаних; 

- 375 извештаја за књигу држављана. 

 

Сви извештаји надлежних органа су спроведени у одговарајуће матичне књиге, а о 

свим извршеним уписима у истим су достављени извештаји надлежним органима ради 

спровођења. 

 Матична служба води и књигу држављана и у истој спроводи одређене промене. За 

све књиге перманентно се ажурирају и одговрајући регистри и картотека.  

 Поред наведених послова матична служба издаје изводе из наведених књига. Тако 

је у 2017. години издато 19254 извода из МКР, 2406 извода из МКВ, 2288 извода из МКУ,  

11551 уверења о држављанству, 136 уверења из матичних књига  што значи да је наведена 

служба издала укупно 35449 извода и уверења. Сви наведени акти су издати путем 

компјутерске обраде. Вршен је и унос свих преосталих уписа из матичних књига (МКР, МКВ 

и МКУ) у Централни сиситем за електронску обраду и складиштење података и чување 

другог примерка матичних књига. Решено по службеним захтевима од 08.06.2017 године 

укупно 2730 захтев. 

Послато укупно 2544 аката кроз доставну књигу за место и 4540 аката поштом.  

 Матична служба је у извештајном периоду имала добру сарадњу са надлежним 

сектором Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством рада, 

запошљавања и социјалне политике, надлежним органима  Министарства унутрашњих 

послова, Основним судом у Бору, Центром за социјални рад и другим установама и 

органима што је и утицалао на благовремено решавање захтева странака. У току 2017 

године завршено је са формирањем базе података за МК.    

 

     

У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:  

 

• завршетак формирања базе података за књигу држављана; 

• набавка четри рачунарске конфигурације; 

• наставак дигитализације документације везане за матичне књиге;  

• регулисати начин коришћења сале за венчање (више пута се десило 

да венчања нису могла да се обаве у сали из разлога што се у њој 

одржавају састанци);  у сали зими нема грејања а лети је велика 

врућина јер није могуће проветрити просторију – прозори се не 

отварају те из тог разлога предлажемо уградњу климе.   

• неопходна набавка још 4 метална ормана из разлога недостатка 

смештајног простора за књиге и документацију;  
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• неопходно је, а обзиром да су матичне књиге оштећене, извршити 

њихово укоричење и повезивање 

• предузети мере у циљу примопредаје црквених књига.          

   

     У области личног статуса грађана у 2017. години је поднето 440 захтев, а решено је 

435 што значи да је проценат решених предмета на завидном нивоу. Решења из ове 

области односе се на промене личног имена, исправке података у матичним књигама и 

накнадне уписе у матичне књиге. По члану 29. и 30. Закона о општем управном поступку 

издато је 30 уверења о слободном брачном стању, оверено или је издато 102 потврда о 

животу, намењених иностранству ради регулисања иностране пензије и оверено је 20 

уверења о издржавању породице намењене иностранству. У складу са законом који уређује 

лично име, као и за утврђивање одређених чињеница узете су изјаве странака на записник. 

Осим решавања у управном поступку пружена је помоћ у раду матичне службе у складу са 

овлашћењем. 

  
в) Бирачки списак и регистар становништва 

 

 У циљу ажурирања Бирачког списка бирача општине Бор у 2016 години донето је 

укупно 3942 решења. Треба истаћи добру сарадњу са органима ПУ-ом Бор у погледу 

ажурности достављања података Општинској управи о пријавама, одјавама и променама 

пребивалишта грађана. 

 Решења су странкама достављена путем поште, али одређен број решења није 

уручен због фиктивних пријава пребивалишта грађана тако да та лица у више наврата нису 

нађена на пријављеним адресама. Ажурирање бирачког списка вршено је на основу 

извештаја добијених од органа МУП-а Р Србије, ПУ-е Бор, из матичних књига, извештаја 

Центра за социјални рад и извештаја матичних служби других општина. У току извештајног 

периода издато је 24 потврда о изборном праву. У току прошле године настављено је 

ажурирање посебног бирачког списка у складу са Законом о саветима националних 

мањина. Прошле године је урађено 434 решења за посебан бирачки списак (упис у ПБС 40 

решења, брисање из ПБС 161, измене у ПБС 194). Поред наведених послова вршено је и 

перманентно ажурирање регистра становништва општине Бор користећи све податке 

којима се ажурира бирачки списак. Поред наведених података регистар становништва се 

ажурира подацима о месту рођења лица, броју личне карте, датуму и месту издавања, 

подацима о статусу грађана (активан, умро, одсељен, пословно неспособан, отпуст из 

држављанства), и датуму и месту одсељења ако је лице одсељено. Сва решења странкама 

су достаљена поштом и путем курирске службе.  

  У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:  

 

• набавкe једног штампача за масовну штампу    

 

 

  

ф) Послови администрирања рачунарске опреме, мреже и пратећег софтвера 

за 2016. годину 

 

 
У извештајном периоду за 2017. годину у оквиру послова администрирања 

рачунарске опреме и пратећег софтвера обављени су следећи послови:  
 

- Постављање новог сервера “Megа - Hermes”, односно модула “Pisarnica” који је 
виртуелизован, као и редовно одржавање истог; 

- Одржавање и креирање потребних извештаја из локалне апликације МК;  

- Одржавање виртуелног сервера на коме се налази апликација “Paragraf Lex”; 
- Одржавање виртуелног сервера на коме се налази апликација “Open VPN”  за 

приступ локалном серверу за вођење матичних књига у месним канцеларијама 

Злот, Шарабновац и Кривељ; 



 77 

- Постављање и одржавање сервера “BorciSrbija” који је виртуелизован. 
- Редовно одржавање рачунарске опреме у општинској управи Бор и свим  службама 

које њој припадају (реинсталација и поправка рачунарске опреме); 
- Постављање нових рачунарских конфигурација – инсталација оперативног система 

и пратећег софтвера; 

- Поставање “NAS” уређаја који је предвиђен за централизовану локацију где ће се 
смештати сигурносне копије података. 

- Сајт општинске управе Бор је добио нови изглед односно редизајн, а настављено је 

континуирано ажурирање докумената на званичном сајту општине Бор;  
- Одржавање сервера у одељењу за Финансије, контиуирано ажурирање на новије 

верзије и прављење сигурносних копија података.  

- Иницирана је адаптација простора која би се користила као серверска соба.  
- Администрација корисника и стварање техничких предуслова закоришћење 

различитих централизованих регистара и апликација у одељењу за финансије 

(Рино, ЦРФ...) 
- Уведен је пројекат еЗуп, односно увид у централизоване регистре обједињене кроз 

апликацију еУправа – еЗуп. Администрација корисника за приступ апликацији еЗуп.  

- Покренута је легализација и ситематизација софтвера који се користи у општинској 
управи Бор. 

- Одржавање и администрација корисничких налога за обједињену процедуру и 

издавање грђевинских дозвола. 
- Иницирано је увођење ГИС система који је предвиђен за коришћење у одељењу за 

Урбанизам. 

- Усвојен је правилник о безбедности информационо – комуникационог система 
општине Бор. 

- Успостављени су технички предуслови за коришће апликације Регистар 

непокретности у јавној својини и иницирана систематизација и унос података у 
регистар. 

 

У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:  
 

 
 

• легализацијом софтвера у општинској управи и свим припадајућим 
службама. Треба набавити довољан број оперативних система као и 
довољан број Microsoft Office пакета пре свега за потребе служби чији 

се рад заснива на њиховом коришћењу. Треба извршити и набавку 
серверског оперативног система који би се користио као домен-
контролер односно контролер свих корисничких налога који су 

прикључени на општинску мрежу, 

• потребно је извршити реинсталацију оперативног система где 
технички предуслови за коришћење неке од опликација (пример. Езуп) 

то децентно изискују. А потом и на свим осталим местима где се 
налази оперативни систем Windows XP због застарелости и 
непостојања сваке даље подршке,     

• Антивирусна заштита рачунара је још једна од ставки коју треба узети 
као неопходну за набавку. Наиме, потребно је набавити легалан 
антивирусни програм, с тим да се лиценце антивирусних програма 
обнављају најчешће на годишњем нивоу, па треба предвидети 

средства за обнову лиценци у наредном периоду,  
  .     

•  Потребно је извршити систематизацију и припрему података где год је 

то могуће и у сарадњи са катастром како би се припремили за 
масовни унос кроз апликацију „Регистар непокретности у јавној 
својини,  

• Потребно је спровести адаптацију простора који би се користио као 
серверска соба. Адаптација би поред грађевинских радова требало да  
обухвати и набавку два клима уређаја, као и извор непрекидног 

напајања. Потребно је извођење струјне и мрежне инсталације. У 
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оквиру адаптације сервер собе препорука је да се предвиди и 
измештање главног рутера из канцеларије 34 у сервер собу или је 

потребно наћи адекватну безбедну локацију.  

• Потребно је набавити бар два (иделано неких 6 до 7) серверска 
рачунара са адекватним карактеристика који би били намењени за 

замену старог сервера и увођења нових јер је стари сервер застарео и 
нема могућности да се на њему постави још неки виртуелизован 
сервер. Свака даља надоградња тј. увођење нових виртуелизованих 

сервера на постојећи (које је и само по себи изнуђено решење) на 
даље није могућа. Набавком два сервеска рачунара проблеми би се 
ублажили, 

• По извршеној адаптацији сервер собе потребно је извршити 
измештање свих серверских рачунара у за то предвиђен простор.  

• Приликом куповине нових рачунарких конфигурација неопходно је 
предвидети и куповину оперативног система у склопу исте набавке 

или друге. Преперука је да се оперативни систем купује у склопу 
конфигурације (када се ради о “Windows” оперативном систему 
препорука је да буде у верзији “Proffesional” због касније интеграције 

са домен контролером). Такође је пожељно стандардизовати набавку 
штампача и копир апарата јер би се на тај начин вршила уштеда у 
набавци тонера за штампаче. 

• Потребно је набавити довољан број извора непрекидног напајања 
(UPS), или извршити репарацију где је то могуће (замена батерија и 
слично), како би се предупредили проблеми на мрежној опреми. 

• Потребно је обезбедити бар још један резервни “Switch” уређај 
еквивалентан постојећим који би у случају одказивања служио као 
заменски. У случају да један од тренутно активних одкаже већи део 
зграде би остао без мреже а самим тим би обављање свакодневних 

активности већег дела служби било онемогућено.  

• Потребно је обезбедити сервисера за електронску опрему који би у 
хитним случајевима био доступан. Такође је пожељно благовремено 

обнављати уговоре о одржавању web презентације општинске управе. 

• Потребно је предвидети радове на електричној и мрежној инсталацији 
у председништву за потребе увођења еСедница а касније и извршити 

набавку софтверског решења а након тога и хардвера и мрежне 
опреме који би задовољавио потребе. 

• Препорука је оспособити још један NAS уређај као секундарни који би 
био измештен на удаљену локацију (зграда инспекције или сл.) како би 

се обезбедио потпун интегритет података.  

• Потребно је испоштовати усвојени правилник о безбедности 
информационо- комункационог система пре свега у делу 

новоинсталиране опреме или промени структуре старе опреме која се 
прикључује и инсталира у општинским службама. О новој опреми и 
променама мора бити обавештен и сагласан администратор како се 

неби нарушио интегритет мреже и сервиса од којих зависи 
функционисање служби целе општинске управе. 

• Неопходно је сагледати могућност запошљавања довољно кадрова 

који би обављали посао систем администратора јер је врло тешко 
пропратити све захтеве од стране Министартстава државне управе и 
локалне самоуправе везано за имлементацију све већег броја нових 

софтверских решења која се у последње време прогресивно уводе а 
која су уско стручно повезана за област информатике  

 

 

Г)  Послови противпожарне заштите, заштите   

 и безбедности и здравља на раду 
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 Везано за противпожарну заштиту у току 2017 године извршен је атест 19 

противпожарних апарата. За 7 противпижарних апарата није извршен атест у прошлој 

години.  

 У току 2017 године урађено је 5 извештаја о повредама на раду.  

 

  

У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:  

 

 

• Хидранте у згради општинске управе треба довести у стање да 

испуњавају услове из Правилника о хидрантској инсталацији, У 

згради где се налази одељење инспекције неопходно је набавити 

сигурну спојку млазница и замена црево хидранта. 

• Извршити допуну  противпожарних апарата уз редован атест истих, 

• Урадити процену ризика противпожарне заштите објеката. 

• Неопходно је урадити процену ризика безбедности и здравља 

запослених у Општинској управи, 

• Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у складу са 

Уредбом о ближим критеријумима за одређивање обавезно 

обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите 

(''Службени гласник РС'' бр.98 од 08.12.2016. године), 

• Обезбедити лиценце портирима у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу. 

 

Д)  Гаража општинске управе Бор 

 

      На основу путних налога, службена возила Општине Бор су у току 2017 остварила 

следећу километражу: 

 

OPEL ASTRA CLASSIC, BO 018-NV 

Укупно пређена километржа у 2017 години 12328 км, от тога: јануар-718 км, фебруар-610 

км, март-1020 км, април-630 км, мај-820 км, јун-530 км, јул-612 км август-1479 км,  

септембар-1611 км, октобар-1420 км, новембар-1200 км и децембар-1678 км.  

ŠKODA SUPER B, BO 019-0B 

Укупно пређена километржа у 2017 години 24021 км, от тога: јануар-1946 км, фебруар-

2780 км, март-270 км, април-603 км, мај-1845 км, јун-1060 км, јул-2043 км, август-1776 км, 

септембар-3507 км, октобар-2076 км, новембар-2249 км и децембар-3866 км.  

OPEL INSIGNIA EDITION, BO 019-OU 

Укупно пређена километржа у 2017 години 38969 км, от тога: јануар-2045 км, фебруар-

3699 км, март-4037 км, април-1841 км, мај-1923 км, јун-663 км, јул-2293 км, август-1493 км, 

септембар-3680 км, октобар-5087 км, новембар-6607 км и децембар-5601 км.  

ŠKODA FABIA AMBITION, BO 034-IJ 

Укупно пређена километржа у 2017 години 12710 км, от тога: јануар-1035 км, фебруар-0 

км, март-1418 км, април-1783 км, мај-837 км, јун-512 км, јул-858 км, август-1550 км, 

септембар-796 км, октобар-1548 км, новембар-1100 км и децембар-1273 км.  

CHEVROLET AVEO, BO 019-NX 

Укупно пређена километржа у 2017 години 883 км, от тога: јануар-0 км, фебруар-196 км, 

март-145 км, април-542 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-601 км, август-0 км, септембар-0 км, 

октобар-0 км, новембар-0 км и децембар-0 км.  

HYNDAI GETZ BO, 017-VN 

Укупно пређена километржа у 2017 години 8145 км, от тога: јануар-314 км, фебруар-436 

км, март-483 км, април-530 км, мај-1102 км, јун-811 км, јул-948 км, август-745 км, 

септембар-591 км, октобар-945 км, новембар-221 км и децембар-1019 км.  

LADA 21113, BO 015-IX 

Укупно пређена километржа у 2017 години 4646 км, от тога: јануар-268 км, фебруар-710 

км, март-1707 км, април-808 км, мај-611 км, јун-542 км, јул-0 км, август-0 км, септембар-0 

км, октобар-0 км, новембар-0 км и децембар-0 км.  
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IVECO MINIBUS 50C15, BO 027-KŽ 

Укупно пређена километржа у 2017 години 6375км, тога: јануар-0 км, фебруар-201 км, 

март-812 км, април-1465 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-0 км, август-1713 км, септембар-588 км, 

октобар-1288 км, новембар-322 км и децембар-187.  

ZASTAVA 101, BO 015-OJ 

Укупно пређена километржа у 2017 години 2667 км, от тога: јануар-786 км, фебруар-775 

км, март-859 км, април-247 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-0 км, август-0 км, септембар-0 км, 

октобар-0 км, новембар-0 км и децембар-0 км.  

JUGO KORAL 1.1, BO 026-LG  

Укупно пређена километржа у 2017 години 2047 км, от тога: јануар-425 км, фебруар-762 

км, март-658 км, април-202 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-0 км, август-0 км, септембар-0 км, 

октобар-0 км, новембар-0 км и децембар-0 км.  

 

OPEL ASTRA CLASSIC BOR, 035-JG 

Укупно пређена километржа у 2017 години 2883 км, от тога: јануар-0 км, фебруар-0 км, 

март-0 км, април-0 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-0 км, август-0 км, септембар-636 км, октобар-

1143 км, новембар-680 км и децембар-424 км.  

 

ŠKODA RAPID, BO 031-FM 

Укупно пређена километржа у 2017 години 2287 км, от тога: јануар-0 км, фебруар-0 км, 

март-0 км, април-0 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-0 км, август-0 км, септембар-0 км, октобар-

496 км, новембар-848 км и децембар-943 км.  

 

За возила CHEVROLET AVEO, BO 019-NX, ZASTAVA 101, BO 015-OJ и JUGO KORAL 

1.1, BO 026-LG пређену километражу од маја 2017. године и путне налоге води Одељење 

за инспекцијске послове, коме је возило дато на коришћење. 

 

Возила JUGO KORAL 1.1, BO 020-DŠ, LADA 21113, BO 015-IX и HYNDAI GETZ BO, 

017-VN су одјављена и паркирана у кругу гараже. 

Напомињем да је процена возила из претходног извештаја 2016 која су била одјављена 

урађена и да је извештај достављен шефу Одсека за имовинско правне послове ради даље 

процедуре, међутим до слања овог извештаја ништа није урађено.   

Обзиром да по извештају из 2016 није ништа урађено по предложеним мерама  непходно 

је:  

 

 у нареденом периоду предузети мере у погледу:  

 

• Санација зграде гараже (грађевински инспектор је извршио контролу 

свих просторија  објекта и утврдио да је због слегања терена дошло до 

пуцања зида у радионици због чега је забранио употребу исте док се 

проблем не реши). Постоје и оштећења зидова гаража у којима се чувају 

службена возила. 

• Санација инсталације за грејање (2012 године дошло је до већег квара на 

вреловоду у близини Општинских гаража и том приликом су попуцали сви 

радијатори у перионици, радионици и 10 боксова-гаража. Радијатори су 

искључени и пломбирани).  

• Уклањање одјављених возила из круга општинске гараже из разлога што 

су иста расходована. 

• Aсфалтирање или бетонирање круга гараже, 

• Сагледати могућност увођења видео надзора општинске гараже из 

разлога што немамо довољан број радника за обезбеђење исте.  

       

. 

2 . ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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У  току 2017. године укупан број спровдених поступака јавних набавки добара, 

радова и услуга (мале вредности, отворених поступака и преговарачких поступака) на које 

се примењује Закон о јавним набавкама за наручиоце:  

1. Органи општине Бор – Председник општине Бор и Општинско веће – 7, 

2. Општинска управа Бор – 85, 

3. Општинска управа Бор – Буџетски фонд за заштиту животне средине – 18, 

4. Општинска управа Бор – Буџетски фонд за популациону политику – 1, 

5. Општинска управа Бор – Буџетски фонд за развој пољопривреде – 2, 

6. Органи општине Бор – Скупштина општине Бор – 2.  

 

 

 У току 2017. године спроведено је 71 поступака набавке  добара, радова и услуга 

на које се не примењује Закон о јавним набавкама. 

 

Урађени су планови набавки набавки за 2017 годину за све наручиоце као и измене 

плана набавки по ребалансима буџета и другим променама у буџету.  

 

Редовно сваког тромесечја у току календарске године, урађени су и слати 

квартални извештаји Управи за јавне набавке, што представља законску обавезу.  

   

е) ПРИМЕНА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ   

     ЗНАЧАЈА   

 

 У току 2017 године поднето је 44 захтева приступ информацијама од јавног значаја 

од стране грађана, медија, невладиних организација и остало. Од тог броја усвојено је 43 

захтева и уложена је 1 жалба. Током 2017 године редовно су одржавани носачи 

информација.  

 

 У нареденом периоду је потребно предузети мере у погледу: 

 

 

• неопходно је редовно достављање информација од стране имаоца 

информације како би се испоштовали рокови за достављање исте 

подносиоцу захтева. 

• Ажурирање Информатора о раду Општинске управе Бор. 

 

 
V ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
Одељење за инспекцијске послове је унутрашња јединица Општинске управе Бор, а 

које врши инспекцијски надзор над спровођењем закона као и подзаконских аката односно 

општинских одлука, и то у виду изворних и поверених послова. 

 

У Oдељењу, инспекцијски надзор се обавља у оквиру следећих области: 

 

-комунална инспекција, 

-инспекција за заштиту животне средине, 

-саобраћајна инспекција, 

-грађевинске инспекција, 

-просветна инспекција и 

-буџетска инспекција.  

  
II ЗАКОНСКИ ОКВИР 

 

Одређени број закона и подзаконских прописа који се примењују односно регулишу 

рад инспекције и чији се надзор врши нису претрпели битније измене и допуне у протеклом 
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периоду, међутим 2017. годину обележиле су значајне законске новине како у 

материјалном тако и у процесном законодавству а које врше значајан утицај на уређење, 

организацију и овлашћења инспекције, а то су: 

 

Закон о инспекцијском надзору 

 (''Сл. гласник'', бр. 36/2015) 

 

До доношења овог закона у Републици Србији није спроведена суштинска 

свеобухватна реформа инспекцијског надзора, што је подстицало непредвидивост 

пословног амбијента, високе трошкове пословања, раст сиве економије и корупције. Како 

би се стање у овој области поправило и како би се успоставио стабилан и одржив систем 

примерен тржишној економији, кроз отворени дијалог јавног и приватног сектора 

постигнута је сагласност да је потребно донети системски, савремен, ефикасан и 

реформски Закон о инспекцијском надзору.Закон је добио позитивно мишљење Европске 

комисије и невладине организације Транспарентност Србија, која је пратила процес 

припреме овог закона и оценила га као добар путоказ који треба следити у припреми 

прописа.Новине које доноси овај Закон су значајне и њиме се мења однос између 

инспекција, начин њихове сарадње, унапређује се планирање њиховог рада и 

координација, а унапређује се и квалитет знања и информација на којима се њихов рад 

заснива. Такође, мења се однос између инспекција и субјеката надзора, а то значи промену 

односа између државе, привреде и грађана. На новим принципима,управа и привреда 

постају партнери у изградњи једног здравијег, напреднијег друштва.Овим законом нагласак 

се ставља на превентивне мере, али и на повећање одговорности свих субјеката у том 

процесу. 

 

Измене и допуне Закона о комуналним делатностима  

(''Сл. гласник'', бр. 104/2016) 

 

Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима 

прецизираће се садржина и начин обављања комуналне делатности и периодичност 

обављања истих и уредити квалитет вршења комуналних делатности који је у општем 

јавном интересу. 

 

Измене и допуна Закона о прекршајима 

(''Сл. гласник'', бр. 13/2016) 

 

Изменама и допунама закопна, предвиђено је да се Одлукама скупштине аутономне 

покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града Београда, могу се 

прописати новчане казне само у фиксном износу. 

 

 

Закон о озакоњењу  

(''Сл. гласник'', бр. 96/2015) 

 

 

Новом начину легализације објеката односно озакоњења свакако се може 

приписати једноставнија процедура, предност увођења таксе чија висина одговара 

платежној способности највећег броја лица коме је овим законом обавеза наметнута и 

друге предности. 

 

1. Закон о становању 

(''Сл. гласник'', бр. 104/2016) 

 
  Инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко инспектора у 

оквиру делокруга утврђеног законом, аутономна покрајина преко грађевинске 

инспекције, односно јединица локалне самоуправе преко комуналне и грађевинске 
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инспекције. Инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу инспекцијског 

надзора и да даје стручна објашњења, да предузима превентивне мере, укључујући 

и то да обавештава субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, 

указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне 

последице његовог понашања, опомене субјекта инспекцијског надзора на потребу 

отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности. 

 
2. Закон о трговини 

 (''Сл. гласник'', бр. 53/2010 и 10/2013) 
 
  Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на 

основу овог закона  врши министарство, преко тржишних инспектора и јединице 

локалне самоуправе, преко комуналних инспектора у делу надзора над трговином 

ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и 

придржавања  радног времена и истицања пословног имена. 

 

3. Закон о туризму 

 (''Сл. гласник'', бр. 84/2015-измене) 

Предвиђа могућност да локалне самоуправе одреде општинске туристичке 

инспекторе да врше надзор над применом овог закона или да овлашћења и 

обављање послова повере комуналној инспекцији. 

 

8. Закон о општем управном поступку  
(''Сл. гласник'', бр. 18/2016) 

 
Примењује се од 1. јуна 2017. године, изузев одредаба чл. 9, 103. и 207. 

овог закона које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу 

овог закона. 

 

9. Закон о превозу путника у друмском саобрацају 
(„Сл. Гласник“,бр. 68/2015) 

 

10. Закон о превозу терета у друмском саобраћају 

(„Сл. Гласник“,бр. 68/2015) 
 

11.Закон о јавним путевима 

(„Сл. Гласник“,бр. 101/2005,123/2007,101/2011,93/2012,104/2013) 
 

 
   III  ПОСЛОВЕ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОБАВЉАЈУ СЛЕДЕЋИ  ЗАПОСЛЕНИ 
 

- начелник одељења (1); 
- заменик начелника одељења и шеф одсека за инспекцијске послове и одсека за 

извршења (1); 
- грађевинска инспекција (1); 
- комунална инспекција (2); 
- буџетска инспекција (1); 
- просветна инспекција (1); 

- саобраћајна инспекција (2); 
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- инспекција за заштиту животне средине (2)  и 
- извршитељ (1). 
 

IV АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 Саставни део овог извештаја, осим наративног дела, јесу и табеле 
које следе у прилогу а у којима је нумеричким путем приказан рад 
инспекција, а табеле су израђене на бази елемената који су предвиђени чл. 
44. Закона о инспекцијском надзору. 

 Анализом приложених података, може се констатовати да је инспекција 
обављала следеће послове: 
 

1. Усклађивање прописа, рада и организације одељења са Законом о 
инспекцијском надзору 

 

1. формирана је Комисија за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности инспекције, а за коју стручне и 
административне послове обавља ово одељење, 

2. донет је План инспекцијског надзора за 2018. годину и објављен на 
званичном сајту општине, 

3. урађене су контролне листе и објављене на званичном сајту општине 
4. донети су Правилници о посебним елементима за израду годишњег 

плана рада инспекције и Правилник о елементима за процену ризика. 
 

2. Ангажовање Одељења на попису незаконитих објеката у смислу Закона о 
озакоњењу 

 

5. попис незаконитих објеката на територији општине Бор започео је у 
јануару 2016. године, на тај начин што су формиране комисије за попис 
истих а које претежним делом чине грађевински, комунални и 
инспектори за заштиту животне средине који је продужен до 31.03.2018. 
године          

6. На основу података које су комисије достављале у виду попуњених 
пописних  листова грађевинска инспекција је донела око 2900 решења. 

 

3. Превентивно деловање 
 

7. у смислу Закона о инспекцијском надзору, подразумева да се рад 
инспекције базира пре свега на стручним и саветодавним посетама како 
би се смањио могући ризик незаконитог поступања субјеката, те су 
инспектори вршили саветодавне посете о чему су сачињавали службене 
белешке. 

 

4. Нерегистровани субјекти 
  

8. чланом 33. Закона о инспекцијском надзору дефинисано је ко се сматра 
нерегистрованим субјектом као и које мере је потребно према истима 
предузети, обзиром да је закон предвидео обавезу да све инспекције 
морају поступати по овим одредбама односно да се њихова примена не 
може искључти ни једним законом, те да је потребно да се, у случају 
када се евидентирају такви субјекти, сачини белешка и проследи 
надлежној инспекцији као и Пореској управи на даље поступање. 
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5. Акциони план за контролу продаје дуванских производа и других акцизних 
производа на јавним површинама на територији општине Бор за 2017. 
годину 

 

9. у складу са налогом Борског управног округа сачињен је и реализован 
наведени акциони план за 2017. годину те је утврђено вршење контрола 
комуналне инспекције у сарадњи са тржишном инспекцијом и 
службеницима ПУ Бор. Планирано је да се у току године изврши укупно 
24 надзора што је и реализовано. 

 

6. Редовни и ванредни надзори 
 

10. у складу са законом, који се примењује од 30.04.2016. године, 
инспекцијски надзори се обављају као редовни – предвиђени годишњим 
планом надзора и ванредни – надзори који нису у плану као и надзори 
по захтеву странака. 

11. Одељење је реализовало укупно 801 надзор од планираних 878 
надзора. 

 
 

7. Поступци по жалбама 
 

12. на првостепена решења Одељења странке имају право жалбе, а о 
којима одлучује Општинско веће општине Бор односно надлежно 
Министарство за поверене послове. 

13. Укупно је изјављено 5 жалби а управни спор није поведен ни у једном 
случају. 

 

8. Прековремени рад-дежурства инспекције 
 

14. у складу са проценом могућег ризика и тежином последица које могу да 
настану из незаконитих поступања субјеката, инспекција организује и 
рад ван редовног радног времена (07-15ч) и то у поподневним и ноћним 
сатима као и рад викендом. 

15. Саобраћајна инспекција је најчешће ангажована да у поменутим 
терминима (рад пре и након редовног радног времена) дежура а како би 
се сузбијао рад нерегистрованих субјеката који обављају ауто такси 
превоз путника те је такав број дежурстава такорећи сталан., 

16. Комунална инспекција је ангажована да у току дежурстава контролише 
поштовање радног времена трговинских, занатских и угоститељских 
објеката, 

17. Грађевинска инспекција је ангажована да контролише и сузбија појаву 
незаконите градње као и да врши попис објеката у циљу озакоњења 
истих. 

 

9. Остали послови инспекције 
 

18.  комунална инспекција помаже у раду саобраћајној инспекцији 
19.  све инспекције раде на припреми нацрта измена и допуна    

општинских одлука 

-   инспектори су и чланови комисија – радних тела (Комисија за 
решавање у другостепеном поступку, комисија за контролу радова, 
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Савет за саобраћај, тријажна комисија у ЗОО хигијени 3. октобра и 
др.) 

 
10. Ресурси за рад одељења 

20. указује се потреба да се побољшају ресурси (како људских тако и 
техничких) у циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада одељења а 
што се огледа пре свега у потреби да се повећа број људских 

ресурса, набавке савремених техничких уређаја: лап-топова, 
скенера, дигиталних фото-апарата као и мобилних телефона са 

могућношћу коришћења интернета на терену. 
21. Инспекција располаже компјутерима новије генерације и интернет 

везом, приступ електронским и штампаним стручним издањима и 

гласилима, једним новијим возилом и два која су у лошијем 
техничком стању. 

 
11. Притужбе на рад одељења 

22. притужбе на рад се подносе углавном усменим а мање писаним 

путем 
23. исте се огледају у томе да су странке незадовољне јер желе да се 

њихове пријаве реше у најкраћем року или захтевају да инспекција 
 
 предузме и мере које нису у њеној надлежности јер странке 

понекад нису довољно информисане о овлашћењима које има 
општинска инспекција. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

 БОР 
 

Период извештавања од 01.01.2017 до 31.12.2017. године 

ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Репубика Србија, 
Општинска Управа Бор 

Руководилац органа Слободан Стојчевски 
Одговорно лице  

Број ангажованих извршилаца 11 
Активности за период извршавања  

Број предмета 1006 

1. Комунална инспекција 363 
2. Саобраћајна инспекција 198 

3. Грађевинска инспекција 89 
4. Инспекција за заштиту животне средине 189 

5. Просветна инспекција 160 
6. Буџетска инспекција 7 

Број решених предмета 864 
1. Комунална инспекција 319 

2. Саобраћајна инспекција 178 
3. Грађевинска инспекција 84 

4. Инспекција за заштиту животне средине 175 
5. Просветна инспекција 102 

6. Буџетска инспекција 6 
Број нерешених предмета 138 

1. Комунална инспекција 44 
2. Саобраћајна инспекција 20 

3. Грађевинска инспекција 1 

4. Инспекција за заштиту животне средине 14 
5. Просветна инспекција 58 

6. Буџетска инспекција 1 
Број заједничких инспекцијских надзора 36 

Број нерегистрованих субјеката 0 
Број жалби 5 

Број приговора 7 
Број одбачених захтева 4 

Изречене инспекцијске управне мере (број и износ) 
Превентивне мере  18 

Прекршајни налози 2 
Прекршајне пријаве 24 

Обуке и други облици стручног усавршавања 0 
Број иницијатива за измене Закона и других 
прописа 

6 

Новчани износ изречених казни  1.136.000,00 дин. 
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Коментар ефеката, запажања и предлози 
Постигнути резултати и ефекти 
поступања у извештајном периоду 

Побољшање ниво усклађености 
пословања надзираних 
субјеката са законским 
одредбама 

Процена стања ,уочени проблеми у 
спровођењу инспекцијског надзора 

Недореченост Закона и Одлука 
којима се регулишу обављање 
инспекцијског надзора 

Предлог мера за превазилажење уочених 
проблема 

Усаглашавање законских и 
подзаконских аката и смањење 
администрирања 

Предлог за сарадњу у координационом 
инспекцијском надзору ,исказивање потреба за 
подршком,обукама и сл. 

Обавезне обуке и други облици 
стручног усавршавања и 
координација са другим 
инспекцијама и државним 
органима 

 
 ТАБЕЛА ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ЗА 2017. 

 
 
 

Ред
. 

бро
ј 

ИНСПЕКЦИЈА 
ПЛАНИРАНИ  

НАДЗОРИ 
ОСТВАРЕНИ  

НАДЗОРИ 
ОСТВАРЕНО 
ПЛАНИРАНО     

1.                Комунална инспекција 450 298 0,662 

2.            Просветна инспекција 48 0 0 

3.                 Грађевинска инспекција 100 130 1,300 

4.                   Инспекција за заштиту животне средине 120 142 1,183 

5. Саобраћајна инспекција 153 226 1,477 

6. Буџетска инспекција 7 5 0,714 

УКУПНО: 878 801 0,912 

 
 

 У периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. у Одељењу за инспекцијске 
послове ОУ Бор послове начелника обављало је троје запослених, и то од 
01.01.2017. до 25.07.2017. Милица Ђорђевић, од 25.07.2017. до 08.12.2017. 
Симо Мастиловић и од 08.12.2017. до 31.12.2017. Слободан Стојчевски. 
Одељење је остало са једним грађевинским инспектором, два комунална 
инспектора а просветни инспектор је на оправданом дужем боловању. 
Послове саобраћајне инспекције као и послове комуналне инспекције поред 
свог редовног посла у одсеку за извршења, у истом периоду, обављао је 
заменик начелника и шеф одсека за извршења. Поред такве флуктуације 
запослених са смањеним бројем запослених (два радника су отишла у 
пензију а није било нових запошљавања), Одељење за инспекцијске 
послове ОУ Бор има остварење планираних активности од 91, 20%. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОУ БОР 

ОДСЕК ЗА УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА ИЗВРШЕЊА 

 
Предмет: извештај о раду за 2017. годину 

 
 Доставља се начелнику Одељења за инспекцијске послове ОУ 
Бор извештај о раду Одсека за уклањање бесправних објеката за 

2017. годину. 
  У периоду 01. јануар – 31. децембар 2017. године реализовано 

је 13 (тринаест) административних извршења и то:  
 1.   354-52/2017-III-06 
 2.   355-66/2017-III-06 

 3.   355-101/2017-III-06 
 4.   355-101-1/2017-III-06 

 6.   355-101-2/2017-III-06 
 7.   354-14/2017-III-06 
 8.   355-30/2017-III-06 

 9.   355-10/2017-III-06 
 10. 354-3/2017-III-06 

 11. 355-1-21/2017-III-06 
 12. 355-59/2017-III-06 
 13. 354-14/2011-III-06 

 У наведеном периоду није реализовано 6 (шест) административних 
извршења и то: 

 1. 355-18/2017-III-06, септичка јама у селу Злот, извршење није 
реализовано са разлога јер уговором нису предвиђени радови те 
врсте а комунални инспектор то није знао. 

 2. 501-158/2017-III-06, уклањање животиња, кућних љубимаца 
из станова у стамбеним зградама, извршење није реализовано са 

разлога јер уговором нису предвиђени радови те врсте. 
 3. 355-1-20/2016-III-06, монтажна гаража, извршење није 
реализовано са разлога јер је комунални инспектор погрешно утврдио 

власника исте гараже. Предмет враћен комуналном инспектору на 
даљи рад и поступање. 

 4. 355-2/2017-III-06, киоск у селу Доња Бела Река, извршење 
није реализовано са разлога јер комунални инспектор не поседује 
одговарајућу стручну спрему за вођење поступка и доношење 

Решења. Предмет враћен начелнику Одељења за инспекцијске 
послове ОУ Бор са пропратним Службеним упозорењем. 

 5. 355-116/2016-III-06, кош у улици Црновршких бригада, 
извршење није реализовано са разлога усмене наредбе председника 
општине Бор комуналном инспектору и неправилно и непотпуно 

утврђено чињенично стање. 
 6. 355-1-8/2016-III-06, импровизоване тезге код зелене пијаце, 

извршење није реализовано са разлога усмене наредбе начелника 
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Одељења за инспекцијске послове ОУ Бор, о чему је извршилац ОУ 
Бор Бранко Живаљевић сачинио Службену белешку. 

 У наведеном периоду није реализовано 6 (шест) 
административних извршења са разлога одбијања Мастиловић Симе, 

тадашњег начелника Одељења за инспекцијске послове ОУ Бор, да 
потпише Закључке и Решења о административним извршењима. За 
сва извршења су одређени тачни датуми реализовања, односно 

рокови извршења који су истекли и тиме је Одсек био спречен да 
поступа. Поднети су захтеви за покретање дисциплинске 

одговорности и Службена упозорења председнику општине Бор и 
начелнику Општинске управе општине Бор. 

 Списак непотписаних предмета: 

 1. 354-38/2017-III-06, датум извршења 17.11.2017. 
 2. 356-14/2017-III-06, датум извршења 22.11.2017. 

 3. 355-154/2017-III-06, датум извршења 23.11.2017. 
 4. 356-8/2017-III-06, датум извршења 24.11.2017. 
 5. 355-1-9/2016-III-06, датум извршења 27.11.2017. 

 6. 1. 355-169/2015-III-06, датум извршења 04.12.2018. 
  

Вршена је детељна провера како документације тако и 
затечених станара у становима који су у власништву општине Бор, а 
све по достављеном списку Одсека за имовинско-правне послове ОУ 

Бор. Такође је вршено печаћење празних станова који су у 
власништву општине Бор. Извршилац Одсека за извршење је у 

наведеном месецу пружао асистенције комуналној, саобраћајној, 
грађевинској инспекцији и инспекцији за заштиту животне средине. 
Вршен је и попис нелегално изграђених објеката на територији 

општине Бор, као чланови пописних комисија, 
 

   ЗАКЉУЧАК 
 

24. Значајним законодавним новинама, а међу којима је Закон о 

инспекцијском надзору као кровни закон, уведени су нови 
институти, дата су већа овлашћења али и обавезе инспекцијским 

органима, али је са друге стране увећана документација која прати 
сваки надзор (обавештење, налог, обимнији запиници и писана 
евиденција о поступању по предмету) што утиче на ефикасан и 

квалитетан рад обзиром да се због наведеног, сада више времена 
проводи у канцеларији како би се завршили административни 

послови. 
25. Такође, инспекцијама у саставу локалних самоуправа поверавају 

се и нови послови као што је то тренутно случај у делу Закона о 

трговини и Закона о туризму а што доноси и обавезе полагања и 
посебних стручних испита, како би се исти могли и обављати. 

26. Још увек није усвојен план и програм обука, нити је извршено 
боље повезивање инспекција на хоризонталном и вертикалном 
нивоу, кроз електронске базе података као и путем континуираних 

састанака и заједничких надзора.       
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- Буџетска инспекција – 
 

 
На почетку годишњег извештаја о раду даје се увод који објашњава правни 

основ за рад буџетске инспекције и њена овлашћења. 
 

I Увод 
 
Буџетска инспекција Општине Бор је основана Решењем о оснивању 

општинске буџетске инспекције и ревизије, број 06-100/2003-II, од 
26.12.2003.године, које је донео тада Извршни одбор СО Бор, а практично почела 
са радом 01.10.2008.године, са једним буџетским инспектором, што се није 
мењало до данас. Наведено Решење је и даље  на снази,  све док се не стекну 
законски услови за оснивање Службе у смислу пријема и распоређивања 
инспектора и руководиоца Службе, по Одлуци о оснивању службе буџетске 
инспекције(„Сл.лист Општине Бор“ број 25/14), коју је донео Председник општине 
Бор. 

Буџетска инспекција Општине Бор у 2017.години радила је на основу Закона о 

буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015, 99/2016 и 
113/2017), и Уредбе  о раду, овлашћењима и обележјима  буџетске 
инспекције(„Сл.гласник РС„ бр: 10/2004 и 84/2007) која је у октобру 2017.године 

престала да важи и замењена је новом Уредбом о раду, овлашћењима и 

обележјима буџетске инспекције(„Сл.гласник РС„ бр: 93/2017), уз примену 
многобројних прописа који се примењују у материјално –финансијском пословању 
субјеката који су, по  члану 85 став 3 Закона о буџетском систему предмет  
контроле буџетске инспекције, а то су: 

 
1.Директни и индиректни корисници средстава буџета општине: 
У ову групу спадају Општински органи (Скупштина општине, Председник 

општине и Општинско веће, Општинска управа, Општинско јавно 
правобранилаштво), све месне заједнице, све установе културе, Установа за децу 
„Бамби“ Бор, Туристичка организација Општине Бор, Јавна установа Спортски 
центар Бор. 

 
2.Јавна предузећа и установе чији је оснивач  Општина Бор, а нису 

директни ни индиректни корисници средстава буџета општине Бор:  
У ову групу спадају сва јавна предузећа Општине Бор,  Центар за социјални 

рад у Бору, Дом здравља Бор, Апотека „Бор“, основне школе  и средње школе. 
 

3.Правна лица над којима општина  Бор има контролу над више од 50% 
капитала или више од 50 % гласова у управном одбору и друга правна лица у 
којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; 

У ову групу се може сврстати Доо „Бизнис инкубатор центар“ Бор и за сада 
нема у општини Бор других субјеката, а да не спадају у претходне две групе.  

 
У ову групу спадају сви субјекти,који нису набројани у претходним групама, 

(невладине организације, удружења грађана и други субјекти) којима према 
Одлуци о буџету Општине Бор, општина обезбеђује приходе са већим учешћем од 
50% у њиховим укупним приходима.  



 92 

Код таквих субјеката буџетска инспекција може контролисати целокупно 
пословање а може контролисати и само употребу буџетских средстава. За обухват 
предмета контроле у сваком конкретном случају се утврђује  учешће буџетских 
прихода у укупним приходима субјекта. 

 
4.Правна лица и други субјекти којима су директно или индиректно 

дозначена средства буџета општине Бор, за одређену намену. 
Ово је критеријум који доприноси да наведени критеријум под тачком 3 није 

ограничавајући фактор за контролу, тако да сви субјекти којима су дозначена 
средства из буџета, без обзира на учешће средстава општинског буџета у укупном 
приходу тих субјеката, недвосмислено спадају у субјекте контроле буџетске 
инспекције, за контролу законите и наменске употребе буџетских средстава . 

 
5.Правна лица и други субјекти који су учесници у послу који је предмет 

контроле.  
 
6.Субјекти који користе средства буџета општине Бор по основу 

задуживања, субвенција, донација, дотација и др. 

Према члану 86 Закона о буџетском систему функција буџетске 
инспекције је контрола примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника 
буџетских средстава и свих субјеката које по закону може да контролише. 

Према напред наведеним прописима Извршни орган локалне власти је 
надлежан да утврди Програм рада буџетске инспекције за конкретну годину, а по 
Статуту општине Бор то је Председник Општине Бор. Обзиром на то да у општини 
ради само један инспектор и не постоји служба и руководилац службе за буџетску 
инспекцију, налог за контролу субјеката,  којим се дефинише предмет и време 
трајања контроле, такође издаје Председник Општине Бор. 

Природа посла буџетске инспекције захтева доста времена за сваку контролу, 
поготову за редовну буџетску контролу. Да би се детаљна контрола извршила, са 
већим обимом документације, потребно је време за њен преглед и анализирање, 
за разговор са одговорним лицем и извршиоцима посла код субјекта у току саме 
контроле, за уношење чињеничног стања у записник-белешке, а касније за 
подробније тумачење, утврђивање противправног деловања ако га има и 
повезивање са прописима, како би се сачинио употребљив записник за налагање 
мера које контролисани субјекат мора спровести, или за коришћење у каснијем 
поступку.  Каснији поступак подразумева доношење решења са налогом мера које 
су наложене записником о контроли а по њима није поступљено, предузимање 
радњи на припреми и подношењу захтева за покретање прекршајног поступка или 
кривичне пријаве надлежним органима.  

Уколико се од надлежних органа траже допуне по тим захтевима, то се 
углавном ради у време када су већ започете нове контроле, што доводи до 
њиховог одлагања, чиме се ремети роковник за реализацију Програма рада, а што 
доводи и до неостваривања свих планираних активности буџетске инспекције у 
текућој години. 

 
 
Овај извештај о раду се презентира по субјектима контроле, навођењем 

сачињених докумената у вези са истим субјектом контроле- навођењем 
записника о контроли, службених белешки о контроли наложених мера 
записником, решења, службених белешки о контроли наложених мера 
решењем, захтева за покретање прекршајног поступка, кривичне пријаве. 
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Извештај о раду има статистички карактер јер не објашњава констатовано 

стање из контроле кроз садржину записника, не садржи наложене мере било 
записницима било решењима, не садржи опис прекршаја због којих су поднети 
захтеви за покретање прекршајног поступка и не садржи опис кривичних пријава. 

  
Уз овакав извештај о раду сачињен је прилог у коме су, такође по 

субјектима контроле, представљени изводи из садржајно најважнијих докумената 
које је сачинила буџетска инспекција(записника о контроли, решења и захтева за 
покретање прекршајног поступка), а из којих се види рад контролисаних субјеката у 
контролисаном периоду и предузете радње од стране буџетске инспекције: 

-у изводима из сачињених записника о контроли цитиран је у целости 
закључак и цитиране наложене мере из записника о контроли,  

-у изводима из издатих решења цитиране су наложене мере решењем, без 
образложења (које су раније биле наложене записником, али нису извршене у року 
датом у записнику),  

-из садржине службених белешки у којима је констатовано да су наложене 
мере извршене цитиране су закључне констатације о томе, 

-из садржине поднетих захтева за покретање прекршајних поступака цитиране 
су тачке из захтева којима су одређене радње оцењене као прекршаји, због којих 
су захтеви поднети Прекршајном суду(без образложења), 

-из садржине Кривичних пријава изведена је кратка садржина дела за које се 
сумња да је кривично дело, а не образлаже се детаљно као у записнику о 
контроли. 

 
 Сматрам да би свако представљање садржине сачињених аката  у краћој 

форми него што сами јесу, било недовољно јасно и прецизно, те с тога прилог 
извештаја садржи прекопиране садржајно најважније делове наведених 
докумената. 

 

II Извештај о раду за 2017.годину 
 
У 2017.години од стране буџетске инспекције општине Бор обављене су 

следеће контроле, послови у вези контрола из ранијег периода и други послови: 
 
II-1. Редовна канцеларијско теренска контрола Дома здравља у Бору по 

Налогу за инспекцијски надзор број  47-9/2016-II од 19.07.2016.године и на основу 
посебних захтева за контролу Дома здравља у Бору добијених од органа општине 
Бор, број 401-2-123/2016-III-01 од 25.03.2016.године и број 401-2-641/2016-II-01 од 
20.09.2016.године. 
 

Контролисано је пословање Дома здравља у Бору за 2015.годину и период 
јануар-јун 2016.године. 

Записник о контроли материјално-финансијског пословања Дома 
здравља у Бору у 2015.години и у периоду јануар-јун 2016.године деловодни број 
47-9/2016-III-06 од 25.11.2016.године године, са  Изменом и допуном  Записника 
о контроли материјално-финансијског пословања Дома здравља у Бору у 
2015.години и у периоду јануар-јун 2016.године,  исти број од 28.12.2016.године,  
сачињен је у 2016.години. 
 

II-1.1. Захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног лица 
Дома здравља у Бору број 401-9/2016-III-06 од 03.02.2017.године. (16 страна) 

Поднет је због незаконитости утврђених у покретању и спровођењу 
поступака јавних набавки добара и услуга. 
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II-2. Ванредна канцеларијско теренска контрола ЈП „Бор“ за пружање 

стамбених услуга у Бору,  по Налогу за ванредни инспекцијски надзор број 47-
3/2017-II од 11.01.2017.године, а у вези са представком Агенције за борбу 
против корупције Републике Србије број 014 број: 07-00-0977/16-09 од 
28.11.2016.године, 

 
II-2.1. Записник о ванредном инспекцијском надзору Јавног предузећа 

за стамбене услуге „Бор“ у Бору, деловодни број 47-3/2017-III-06 од 
26.01.2017.године. (18 страна) 

 
II-2.1. Одговор Агенцији за борбу против корупције Републике Србије ,  

број 47-3/2017-II од 03.02.2017.године, о исходу контроле по представци ове 
агенције и Налогу за ванредни инспекцијски надзор, број 47-3/2017-II од 
11.01.2017.године(8 страна). 

 
 
II-3.  Редовна канцеларијско теренска контрола „Апотеке  Бор“  у  Бору,  

по Налогу за инспекцијски надзор број  47-6/2017-II од 20.02.2017.године. 

Инспекцијски надзор је покренут: по службеној дужности –по  

Програму рада Буџетске инспекције општине Бор за 2017.годину, имајући у 
виду и Иницијативу за контролу достављену од стране Апотеке Бор, број 

2822 од 18.08.2016.године а на основу Одлуке УО Апотеке Бор број 2764 од 
03.08.2016.године-да се упути захтев Општинској управи Бор  ради 
упућивања буџетске инспекције у Апотеку Бор. 

Контрола је извршена са циљем да се утврди да ли се материјално-
финансијско пословање водило у складу са законом и интерном 

регулативом, са акцентом контроле на постојање интерних аката којима се 
регулише пословање у складу са законом, на постојање финансијских 
планова и планова набавки, на исправност евидентирања пословних 

промена и израду финансијских извештаја, на реализацију закључених 
уговора из поступака набавки лекова и другог медицинског и немедицинског 

материјала за снабдевање апотека у циљу продаје грађанима, (изабраних 
за контролу методом „на пробир и прескок“) и измиривање обавеза према 
добављачима лекова и друге робе, на набавку и располагање залихама 

лекова и друге робе,  на коришћење средстава остварених од продаје 
лекова на рецепт и помагала на налог и од продаје друге робе у односу на 

одговарајуће намене за које треба да се користе, на исправност утврђених 
коефицијената за обрачун плате запослених и исплату плата, на исправност 
обављања годишњих пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем. 
Контрола је извршена за период од 2006.-2016.године, како би се 

утврдило време од када је почео проблем неблаговременог измиривања 
обавеза установе према добављачима, који је довео до блокаде текућих 
рачуна Апотеке Бор и велике неликвидности, која угрожава опстанак ове 
установе. 

 

II-3.1. Записник о инспекцијском надзору Апотеке Бор у Бору број 

47-6/2017-III-06 од 12.06.2017.године.(240 страна са табеларним 
приказима) 
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II-3.2.Одговор на Примедбе на Записник  о инспекцијском надзору Апотеке 
Бор у Бору       број 47-6/2017-III-06 од 12.06.2017.године, деловодни број 47-
6/2017-III-06 од 05.07.2017.године, које је доставила адвокат Наташа М. Тошић из 
Зајечара, као пуномоћник Снежане Јанковић из Бора(по Пуномоћју датом 
21.06.2017.године), запослене у Апотеци Бор, а у делу контролисаног периода у 
ком је била вршиоц дужности директора Апотеке Бор.(4 стране) 

II-3.3.Одговор на Примедбе на Записник  о инспекцијском надзору Апотеке 
Бор у Бору       број 47-6/2017-III-06 од 12.06.2017.године, деловодни број 47-
6/2017-III-06 од 05.07.2017.године, које је доставила в.д.директора Апотеке Бор 
Татјана Виденовић у лично име и  Примедбе  које је доставила испред Апотеке 
Бор (11 страна) 

 

II-3.4. Кривична пријава  број 47-6/2017-II од 12.07.2017.године,  

против одговорних лица Апотеке Бор.(10 страна) 
 Кривична пријава је поднета због сумње да су одговорна лица извршила 
кривична дела јер су омогућила стицање неосноване имовинске користи 
запосленима на штету установе и нанела штету установи и локалној самоуправи 
својим несавесним радом, неодговорним и недомаћинским поступањем у 
пословању.  

 
 
II-4. Редовна канцеларијска контрола Рукометног клуба Брестовац по 

Налогу за контролу број 47-7/2017-II од 19.06.2017.године а на иницијативу  
Рукометног клуба Брестовац поднету Захтевом за вршење контроле од 
09.03.2017.године. 

Извршена је контрола наменског и законитог коришћења средстава  која је 
Рукометни клуб Брестовац добио из буџета општине Бор на Конкурсу за 
суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период 
јануар-јун 2016.године, а за реализацију Програма по Уговору о суфинансирању 
пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар-јун 
2016.године, број 401-232/2016-III-01 од 20.04.2016.године, са Анексом  број 
401-232/1/2016-III-01 од 27.04.2016.године, у износу од 420.579 динара. 

 
II-4.1. Записник о инспекцијском надзору Рукометног клуба 

Брестовац број 47-7/2017-III-06 од 03.07.2017.године. (29 страна) 
 
 Са становишта буџетске инспекције уочене су неправилности у пословању 

Рукометног клуба Брестовац, приликом контроле потрошње буџетских средстава у 
реализацији одобреног програма у области спорта и наложене мере за исправку 
стања: 

 

II-4.2. Измена и допуна Записника о инспекцијском надзору 

Рукометног клуба Брестовац број 47-7/2017-III-06 од 03.07.2017.године, 
деловодни број 47-7/2017-III-06 од 17.07.2017.године, сачињену на основу, у року 
достављене, примедбе са доказном документацијом.(2 стране) 

 
II-4.3. Измена Записника о инспекцијском надзору Рукометног клуба 

Брестовац број 47-7/2017-III-06 од 03.07.2017.године са Изменом и допуном 
Записника о инспекцијском надзору Рукометног клуба Брестовац број 47-7/2017-III-
06 од 03.07.2017.године деловодни број 47-7/2017-III-06 од 17.07.2017.године, 
деловодни број 47-7/2017-III-06 од 11.08.2017.године, сачињена због уочене грешке 
у исписивању рока за извршење наложене мере. (1 страна) 
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II-4.4. Службена белешка о контроли извршења мере наложене 
Записником о инспекцијском надзору Рукометног клуба Брестовац број 47-
7/2017 од 03.07.2017.године, са Изменом и допуном Записника о инспекцијском 
надзору Рукометног клуба Брестовац деловодни број 47-7/2017 од 
17.07.2017.године и Изменом Записника о инспекцијском надзору Рукометног 
клуба Брестовац деловодни број 47-7/2017 од 11.08.2017.године, деловодни број 
47-7/2017 од 06.11.2017.године. (4 стране) 

Из накнадне контроле закључено је да Рукометни клуб Брестовац није 
поступио по наложеној  мери, јер није у наложеном року до 21.08.2017.године, 
извршио повраћај буџетских средстава на рачун буџета општине Бор број 840-
164640-35 у износу од 32.107,62 динара, који је ненаменски утрошен током 
реализације Програма по Уговору о суфинансирању пројеката/програма у области 
спорта у општини Бор за период јануар-јун 2016.године  број 401-232/2016-III-01 од 
20.04.2016.године, са Анексом тог уговора број 401-232/1/2016-III-01 од 
27.04.2016.године 

 
II-4.5. Решење број 47-7/2017 од 07.11.2017.године, којим је Рукометном 

клубу Брестовац наложена мера по којој није поступљено по налогу из записника о 
контроли.(5 страна) 

 
II-4.6.Службена белешка о контроли извршења мере наложене 

Решењем број 47-7/2017 од 07.11.2017.године, деловодни број 47-7/2017 од 
03.01.2018.године. (3 стране) 

 
По обављеној контроли закључено је да Рукометни клуб Брестовац није 

поступио по наложеној  мери Решењем број 47-7/2017 од 07.11.2017.године, јер у 
наложеном року од 15 дана од дана пријема Решења(примљено 
15.11.2017.године), односно у року до закључно са 30.11.2017.године, није 
извршио повраћај буџетских средстава на рачун буџета општине Бор број 840-
164640-35 у износу од 32.107,62 динара, који је ненаменски утрошен током 
реализације Програма по Уговору о суфинансирању пројеката/програма у области 
спорта у општини Бор за период јануар-јун 2016.године  број 401-232/2016-III-01 од 
20.04.2016.године, са Анексом тог уговора број 401-232/1/2016-III-01 од 
27.04.2016.године, чиме је начинио  прекршај из члана 103 став 1 тачка 8) Закона о 
буџетском систему  у вези са чланом 87 истог закона. 

 
II-4.7.Захтев за покретање прекршајног поступка број 47-7/2017 од 

04.01.2018.године, поднет против одговорног лица Рукометног клуба Брестовац, из 
разлога што није извршио коначно Решење број 47-7/2017-III-06 од 
07.11.2017.године, којим је буџетски инспектор Општине Бор наложио  Рукометном 
клубу Брестовац да у року од 15 дана од дана пријема Решења на рачун буџета 
Општине Бор, број 840-164640-35, изврши повраћај буџетских средстава у износу 
од 32.107,62 динара, чиме је начинио  прекршај из члана 103 став 1 тачка 8) 
Закона о буџетском систему  у вези са чланом 87 истог закона. (6 страна) 

 
 

II-5. Редовна канцеларијско-теренска контрола Установе Спортски 
центар „Бор“  Бор, по Налогу за инспекцијски надзор број  47-9/2017-II од 
19.07.2017.године, а на иницијативе по захтевима Општинске управе Бор: 

-Захтеву број 401-45/2017- III-01 од 17.02.2017.године, којим се тражи 
контрола спроведених набавки за нафтне деривате од ДОО „Михајловић“ Доња 
Мутница, у 2017.години. 
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-Захтеву број 401-447/2016-III-01 од 11.07.2016.године којим се тражи 
контрола спроведене набавке услуге обезбеђења купача на отвореним базенима 
УСЦ „Бор“, у 2016.години. 

-Захтеву број 401-551/2014-II-01 од 26.06.2014.године којим се тражи контрола 
поступка набавке и реализације закљученог уговора за репарацију ресторанских 
столова и столица са ЗР „Елит декор“ Бор. 

-Захтеву број 401-550/2014-II-01 од 26.06.2014.године којим се тражи контрола 
контрола набавке кошаркашких конструкција(за шта су одобрена средства из 
текуће буџетске резерве) и начин финансирања истих. 

-Захтеву број 401-311/2016- III-01 од 28.04.2016.године којим се тражи 
контрола реализације уговора о продаји електричне енергије у 2016.години и 
поступак набавке за ел.енергију. 

-Захтеву број 401-207/2017-III-01 од 13.06.2017.године којим се тражи 
контрола реализације уговора о продаји електричне енергије са ЕПС-ом од 
07.04.2017.године. 

 
II-5.1. Записник о инспекцијској контроли Установе Спортски 

центар „Бор“  Бор број 47-9/2017-III-06 од 31.10.2017.године. (373 стране) 
Обављена је контрола материјално-финансијског пословања и 

коришћења средстава установе у периоду од 01.01.2016.године до 
30.06.2017.године, утврђене су незаконитости и неправилности у пословању 
и наложене мере за исправку стања.  

 
II-5.2. Захтев за покретање прекршајног поступка број 47-9/2017-II од 

28.11.2017.године против одговорног лица      Установе Спортски центар 
„Бор“ у Бору. (38 страна) 

Захтев је поднет због утврђених незаконитости из области набавке радова и 
добара и из области буџетског финансијског и књиговодственог пословања. 

II-5.3. Кривична пријава број 47-9/2017-II од 29.11.2017.године против 
одговорног лица Установе Спортски центар „Бор“ у Бору.(13 страна) 

 
Поднета је јер су у контроли утврђене незаконитости и неправилности у 

пословању за се сумња  да имају и обележја кривичног дела, с обзиром да је на 
штету Установе Спортски центар „Бор“, односно Општине Бор као оснивача  
омогућена имовинска  корист запосленима у установи и другим лицима ван 
установе.   

 
 
II-6. Контрола Омладинског фудбалског клуба „Бор“ Бор по Налогу за 

контролу број 47-11/2017-II од 13.11.2017.године, а у вези са иницијативама 
Општинске управе Бор поднетим Захтевом број 400-46/2016-III-04 од 
26.01.2016.године  и Захтевом број 401-2-277/2016-II-01 од 12.05.2016.године 
којима се тражи контрола трошења буџетских средстава од стране Омладинског 
фудбалског клуба „Бор“ у Бору, због сумње у ненаменску потрошњу буџетских 
средстава. 

Предмет контроле је коришћење буџетских средстава у реализацији 
програма од интереса за општину Бор из спорта, у односу на закључене 
уговоре којима су средства из буџета општине Бор одобрена и којима је 
дефинисана намена додељених средстава. 

 
Омладински фудбалски клуб „Бор“ Бор је добио из буџета општине Бор 

средства на конкурсу за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у 
општини Бор за период јануар-јун 2015.године, за реализацију Програма по 
Уговору о суфинансирању пројеката/програма у области спорта у општини Бор 
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за период јануар-јун 2015.године, број 401-81/2015-II-01 од 20.02.2015.године, у 
износу од 1.662.606 динара и за период јул-децембар 2015.године за реализацију 
Програма по Уговору о суфинансирању пројеката/програма у области спорта у 
општини Бор за период јул-децембар 2015.године, број 401-692/2015-III-01 од 
31.12.2015.године, у износу од 1.570.021 динар. 

 
Због неостварене адекватне комуникације са одговорним лицима 

ОФК „Бор“ започета је контрола тек 03.01.2018.године и то само на основу 
документације преузете од Општинске управе Бор-Одељења за финансије, 
коју је ОФК Бор поднео у сврху правдања наменске потрошње буџетских 
средстава по наведеним уговорима. 

Сачињен је Записник о инспекцијској контроли Омладинског 
фудбалског клуба „Бор“ Бор број  47-11/2017-III-06 од 19.02.2018.године(од 58 
страна). 

Одговорна лица ОФК „Бор“ се нису одазивала на позив инспекције ради 
одређивања службеног лица које би било присутно контроли у седишту клуба. 

Из званичних регистара АПР-а  и НБС види се да ОФК „Бор“ није објавио 
завршни рачун клуба за 2015.годину и 2016.годину. 

Друге релевантне информације- о лицу које је водило књиговодство клуба 
за ове године, о томе где се налази финансијска и књиговодствена 
документација и  ли су завршни рачуни сачињени за 2015.годину и 2016.годину а 
само нису објављени ,  или уопште нису сачињени,  буџетска инспекција није 
могла поуздано да сазна.  

Без присуства овлашћеног лица клуба које би пружало тражену 
документацију инспекцији на увид, контрола документације која постоји у клубу 
није била могућа, нити је било могуће утврдити да ли уопште постоји 
документација која додатно може документовати оправданост потрошње 
буџетских средстава, у односу на документацију која је Општинској управи 
достављена. 

Како је контрола књиговодственог евидентирања пословних промена 
спортских клубова у надлежности Министарства финансија-Пореске управе, 
овом органу је поднета Пријава против ОФК „Бор“ Бор број 47-11/2017-III-06 
од 27.02.2018.године, због непоштовања одредби Закона о рачлуноводству(за 
контролу књижења и израде завршних рачуна, и предузимање мера уколико 
књижење није вршено). 

 
 
Буџетска инспекција је завршила контролу на могућем нивоу, на основу 

расположиве документације добијене из Општинске управе Бор и поднела 
Основном јавном тужилаштву Кривичну пријаву против одговорних лица 
Омладинског фудбалског клуба „Бор“ у Бору број 47-11/2017-III-06 од 
02.03.2018.године,  због сумње на злоупотребу буџетских средстава. 

   
II-7. Сачињени су Одговори на захтеве Основног јавног тужилаштва Бор 

којима се траже обавештења о обављеним контролама од стране Буџетске 
инспекције општине Бор код субјеката који су користили буџетска средства а за 
које постоје пријаве Тужилаштву-написано је и достављено 9 обавештења.  

 
II-8.Сачињено је 12 месечних извештаја о раду за период децембар 

2016.године-новембар 2017.године, сви по захтеву начелника Одељења за 
инспекцијске послове. 

Сачињен је ванредни  Извештај о нерешеним предметима на дан 
21.08.2017.године по захтеву начелника Одељења за инспекцијске послове 
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II-9.Сачињен је годишњи Извештај о раду буџетске инспекције за 
2016.годину.  
 
II-10.Поред вршења наведених контрола корисника буџетских средстава у 

2017.години и сачињавања записника о контроли(који су доста обимни), 
сачињавања службених белешки(контролних записника), израде решења за налог 
мера и пријава другим надлежним органима и обављања послова који се односе 
на извршене редовне и ванредне контроле, обављани су и текући 
административни послови: сачињен Предлог Програма и плана рада буџетске 
инспекције за 2017.годину,  Предлог плана рада буџетске инспекције за 
2018.годину, предлози налога за контролу које издаје председник општине Бор,  
пропратни дописи за доставу захтева и сачињених аката и достава истих, захтеви 
за одређеним информацијама или документацијом према органима општине, 
писање и прослеђивање обавештења о предстојећем надзору и документацији коју 
треба припремити за контролу, завођење аката у писарници општине, одлазак по 
документацију за контролу тражену од надлежних одељења  Општинске управе 
Бор, читање прописа, разговор са странкама, одлагање документације из контрола 
и друге документације, копирање и други административни послови по потреби, 
архивирање предмета, потребна комуникација са субјектима за контролу, 
подсећање на прописе и све друго, с обзиром да буџетски инспектор обавља све 
административне послове који су у вези са послом буџетске инспекције. 

 
Оно што се може назвати најгрубљом статистиком сачињених 

докумената из обављених контрола, у 2017.години, то је да је буџетска 
инспекција општине Бор, у којој ради један инспектор,   сачинила  и на 
одговарајуће адресе проследила 4 записника(од укупно 658 страна), 2 
измене и допуне записника(од 3 стране), 3 захтева за покретање прекршајног 
поступка(од 60 страна), 1 службену белешку о извршењу наложених мера 
записником(од 4 стране),  1 службену белешку о извршењу наложених мера 
решењем (од 3 стране), 1 решење за налог мера(од 5 страна), 2 кривичне 
пријаве(са укупно 22 стране)-све укупно 755 страна коначног текста 
докумената за које је претходно било потребно прегледати  велики обим 
општих аката, рачуноводствене и финансијске документације 
контролисаних субјеката и проверити исправност и законитост нађеног 
стања у односу на важеће прописе који се тичу предмета контрола. 

 
Напомена: У 2017.години, поред одсуства због државних и верских 

празника, буџетски инспектор  није радила 26 дана због коришћења годишњег 
одмора. 

        
 

Буџетски инспектор 
 
       Ружица Михајловић 
 
 

III  ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017.ГОДИНУ 

БРОЈ 47-Сл./2018-III-06 од 02.03.2018.ГОДИНЕ 
 
Уз Извештај о раду буџетске инспекције за 2017.годину даје се овај прилог у 

коме се наводе закључци и наложене мере из записника о контроли у изворном -
цитираном тексту, у коме се наводе наложене мере решењима, за које је 
записником дат одређен рок за извршење, а исте у датом року нису извршене, при 
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чему се не наводи образложење решења, у коме се наводе закључне констатације 
из службених белешки о контроли поступања контролисаних субјеката по 
наложеним мерама, било записником, било решењем, у коме се наводе захтеви за 
покретање прекршајног поступка, са основним описом прекршаја, без чињеница и 
детаља којима се доказује и у коме се наводи извод садржаја поднетих кривичних 
пријава.  

Констатације из контролних записника тј.службених белешки о извршењу 
мера наложених записником које нису реализоване се овде не наводе, јер се види 
из решења које мере нису реализоване.  

Констатације из контролних записника тј.службених белешки о извршењу 
мера наложених решењима наводе се цитирањем закључних констатација после 
сваке наложене мере. 

Наводе се сви сачињени документи, по хронолошком реду, који се односе на 
исти субјекат контроле. 

 
II-1. Контрола Дома здравља у Бору по Налогу за инспекцијски надзор број  

47-9/2016-II од 19.07.2016.године и на основу посебних захтева за контролу Дома 
здравља у Бору добијених од органа општине Бор, број 401-2-123/2016-III-01 од 
25.03.2016.године и број 401-2-641/2016-II-01 од 20.09.2016.године. 

 
 
II-1.1. Извод из Захтева за покретање прекршајног поступка против 

одговорног лица Дома здравља у Бору број  47-9/2016-II од 03.02.2017. године: 
 
Захтев је поднет 

„Против: 
 

Спец.др.мед. Мирослава Карабашевића из Бора,  вд директора Дома 
Здравља у Бору,  

I  Што  је као одговорно лице-вд директор, односно  директор Дома 
здравља у Бору у име те здравствене установе донео одлуке о покретању 
поступака јавних набавки, а да за покретање тих поступака јавних набавки 
нису били испуњени услови по Закону о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 
124/12, 14/15 и 68/15),  и закључио уговоре о набавци добара, радова и услуга 
са изабраним понуђачима у тим спроведеним поступцима,     не поштујући 
прописе из области јавних набавки и то: 

 
1.Одлука о покретању поступка мале вредности  број 03-/2015, 

деловодни број 1883 од 08.04.2015.године,  за набавку радова- кречење у циљу 
реконструкције и адаптације и привођења намени просторија Дома здравља Бор, 
процењене вредности јавне набавке од 2.950.000 динара, у ком поступку је 
закључен Уговор о  извођењу радова 03/2015, деловодни број 2562 од 
12.05.2015.године, код  извођача радова број 165/15 од 18.05.2015.године, између 
Дома здравља Бор  као наручиоца и „МИБ Проинг“ Параћин, као извођача радова, 
на вредност од 2.823.300 динара односно 3.387.960 динара са ПДВ-ом. 

2. Одлука о покретању отвореног поступка  број 01-I//2015, деловодни 
број 1261 од 12.03.2015.године, за  набавку добара- горива за потребе Дома 
здравља Бор за период од 12 месеци, процењене вредности јавне набавке од 
5.300.000 динара, у ком поступку је закључен Уговор о  купопродаји горива, 
деловодни број 2894 од 26.05.2015.године, између Дома здравља Бор  као 
наручиоца и НИС АД Нови Сад  као испоручиоца, за период од 12 месеци, а за 
потребе Дома здравља Бор, на укупну вредност уговора од 5.590.080 динара без 
ПДВ-а а 6.708.240 са ПДВ-ом. 
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3. Одлука о покретању поступка мале вредности  број 14/2015, 
деловодни број 5503 од 25.09.2015.године, за набавку добара-новог санитетског 
возила за транспорт пацијената а на финансијском лизингу по систему замене 
старо за ново, процењене вредности јавне набавке од 2.100.000 динара, у ком 
поступку је закључен Уговор о  набавци  новог санитетског возила на лизинг 
(финансијски лизинг) по систему замене старо за ново, из ЈН бр.14/2015, 
деловодни број 6543 од 12.11.2015.године. 

 
4. Одлука о покретању отвореног поступка  број 02-I//2015, деловодни 

број 2918 од 27.05.2015.године, за набавку услуга-набавку лабораторијских услуга 
за период од 12 месеци, процењене вредност јавне набавке од 5.500.000 динара, у 
ком поступку је закључен Уговор о  пружању услуга број 02-I/2015, деловодни 
број 4072 од 20.07.2015.године, код даваоца услуга број 2 од 23.07.2015.године, 
између Дома здравља Бор  као корисника услуга  и Лабораторије за медицинску 
биохемију „Имунолаб“ Бор предузетника Светлане Ђурић као даваоца услуга. 

 
5.  Одлука о покретању поступка мале вредности  број 10/2015, 

деловодни број 4229 од 27.07.2015.године, коју је за директора 
спец.др.мед.Мирослава Карабашевића потписао Огрењац Ива, за набавку услуга 
одржавања и сервисирања техничког материјала и техничке опреме, по партијама 
за период од 12 месеци, процењене вредности јавне набавке од 2.300.000 динара, 
у ком поступку су закључени уговори за две партије: 

-Уговор о јавној набавци 10/2015  деловодни број 4878 од 
25.08.2015.године  са „Енергопродукт“ Доо Бор као носиоцем посла по Споразуму 
достављеном уз понуду и Доо „Фортуна“ Бор као понуђачем, за Партију 2. Остала 
опрема:  Лифт, НН мрежа, ПТТ инсталације, компјутерска мрежа, видео надзор, 
расвета, електромотори, односно за услуге –техничко одржавање за потребе Дома 
здравља Бор на период од 12 месеци, као интервенције у сервису и интервенције 
на терену-у пословним просторијама наручиоца, вредности уговора која се 
обрачунава множењем утрошених радних сати за уговорене услуге са ценом 
радног сата из прихваћене понуде, без материјала. 

 
-Уговор о јавној набавци 10/2015  деловодни број 4879 од 

25.08.2015.године  са „Девеџа траде“ Доо Бор као понуђачем, за партију 4-
Одржавање дрвене и пвц столарије на згради Дома здравља и амбулантама, 
вредности уговора која се обрачунава множењем утрошених радних сати за 
уговорене услуге са ценом радног сата из прихваћене понуде од 1.500 динара, без 
материјала. 

6. Одлука о покретању поступка мале вредности  број 08-/2015, 
деловодни број 3367 од 18.06.2015.године, за набавку услуга –

Одржавање и сервисирање медицинске и остале опреме, по партијама, 
укупне процењене вредности јавне набавке од 1.350.000 динара, у ком 
поступку није било достављених понуда,  а поступак набавке наведених 

услуга није поновљен до краја 2015.године, већ је одржавање медицинске 
опреме вршено  директним уговарањем са пружаоцима услуга, или 

прикупљањем три понуде у скраћеном поступку набавке који се спроводи за 
набавке које не подлежу примени Закона о јавним набавкама, што није у 
складу са законом. 

Тако је без спровођења поступка јавне набавке мале вредности,  
закључен Уговор о пословно техничкој сарадњи број 2279 од 

28.04.2015.године са понуђачем ДК „Универзал“ Смедерево на износ од 
398.480 динара без пореза, на основу  Понуде број 27-04-15 од 
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27.04.2015.године достављене у скраћеном поступку набавке, за поправку 
ултразвучног апарата на гинеколошком одељењу Дома здравља Бор. 

За поправку осталих медицинских апарата Дома здравља Бор није 
спроведен било какав поступак набавке, већ је исти добављач изУговора о 

пословно техничкој сарадњи број 2279 од 28.04.2015.године по налогу Дома 
здравља Бор вршио услуге и издавао рачуне за исте, и то 9 посебних 
рачуна на укупну вредност са ПДВ-ом од 914.352 динара а 761.960 динара 

без ПДВ-а.: 
7. Уговор о купопродаји опреме број 5537 од 25.09.2015.године, 

код добављача број 3002809151 од 28.09.2015.године, закључен са ДОО 
„Проксима“ Ниш,  за набавку Апарата за примену радиоталаса у 
гинекологији, на вредност од 499.000 динара без пореза, а урачунати су и 

трошкови испоруке и пријема опреме, инсталација и трошкови обуке, који је 
закључен супротно Закону о јавним набавкама(„Сл.гласник РС„ бр: 124/2012 

и 14/2015 и 68/2015), чиме је прекршен и Закон о буџетском систему, 
  
чиме је спец.др.мед. Мирослав Карабашевић из Бора као одговорно 

лице Дома здравља Бор као индиректног корисника буџетских средстава  и 
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, извршио 
прекршај из члана 103 став 1 тачка 4), у вези са чланом 57 Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС„ бр: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), с 
обзиром да није поступао у складу са чланом 52 Закона о јавним 
набавкама(„Сл.гласник РС„ бр: 124/2012 и 14/2015) и тако   чинио прекршаје из 
члана 169 став 3 тачка 6), кад је у питању закључење уговора о набавци 
радова, добара и услуга из тачке 1-7, а учинио прекршај из члана 169 став 3 
тачка 1) у вези са чланом 7 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС„ бр: 
124/2012 и 14/2015) кад је у питању само тачка 6, с обзиром да су набавке 
услуга одржавања медицинске опреме вршене без примене одредби Закона 
о јавним набавкама, а разлози за изузеће од примене овог закона нису 
постојали.“ 

 
II-2. Ванредна канцеларијско теренска контрола ЈП „Бор“ за пружање 

стамбених услуга у Бору,  по Налогу за ванредни инспекцијски надзор број 47-
3/2017-II од 11.01.2017.године, а у вези са представком Агенције за борбу 
против корупције Републике Србије број 014 број: 07-00-0977/16-09 од 
28.11.2016.године, 

 
II-2.1. Записник о ванредном инспекцијском надзору Јавног предузећа 

за стамбене услуге „Бор“ у Бору, деловодни број 47-3/2017-III-06 од 
26.01.2017.године. 

 
Предмет надзора је био провера навода из представке Агенције за борбу 

против корупције Републике Србије,  у којој су пренети и образложени наводи из 
представке претходно упућене овој агенцији (да је Горан Петровић као директор 
ЈП „Бор“злоупотребио службени положај када је неосновано, без сагласности 
оснивача, подигао кредит од 200 милиона динара за потребе ЈКП „Топлана“ Бор, 
да је подизањем кредита угрозио пословање предузећа, да се сумња да је лажно 
приказао пословни резултат предузећа за 2015.годину, која је завршена са 
вишемилионским минусом, како би банка одобрила кредит)  и утврђивање да ли 
су у поступку задуживања ЈП „Бор“ код АИК банке за потребе ЈКП „Топлана“ Бор 
поштоване обавезе и ограничења прописана одредбама Закона о буџетском 
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систему  и Закона о јавном дугу, што је Агенција за борбу против корупције 
Републике Србије посебно нагласила. 

 
Из обављене контроле изведен је закључак да је задуживање Јавног 

предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор, реализовано закључењем и 
реализацијом  Уговора о дугорочном кредиту за финансирање трајних 
обртних средстава бр. 105010845803022256 од 02.11.2016.године,  број 7371 од 
03.11.2016.године код ЈП „Бор“, извршено  у складу са оснивачким актом ЈП 
„Бор“ број 022-186/2016- I од 23.09.2016.године и важећим Статутом Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Бор“ у Бору. 

Повлачење кредита у 2016.години од АИК банке а.д.Београд ЈП „Бор“  
за пружање стамбених услуга није додатно угрозило своје пословање. 

 
У контроли нису утврђене чињенице које потврђују наводе из 

представке коју је Агенција за борбу против корупције навела у свом захтеву 
и да нема елемената за покретање питања одговорности директора ЈП „Бор“ 
за пружање стамбених услуга. 

 
II-3. Редовна канцеларијско теренска контрола „Апотеке  Бор“  у  Бору,  

по Налогу за инспекцијски надзор број  47-6/2017-II од 20.02.2017.године, 
 

II-3.1. Записник о инспекцијском надзору Апотеке Бор у Бору број 

47-6/2017-III-06 од 12.06.2017.године. 
 
Извод из Записника: 

„Закључак 
 
1.Апотека Бор као здравствена фармацеутска установа примарне 

здравствене заштите коју је основала Општина Бор и над којом општина Бор 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала и више од 50% 
гласова у управном одбору подлеже контроли буџетске инспекције (члан 85 
став 3 тачка 2) Закона о буџетском систему), чија је функција контрола примене 
закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава субјеката, који по Закону о буџетском систему подлежу 
контроли. 

Контролу је извршила буџетски инспектор Ружица Михајловић, на 

основу Налога за инспекцијски надзор број  47-6/2017-II од 
20.02.2017.године  по службеној дужности –по  Програму рада Буџетске 

инспекције општине Бор за 2017.годину, имајући у виду и Иницијативу за 
контролу достављену од стране Апотеке Бор, број 2822 од 
18.08.2016.године а на основу Одлуке УО Апотеке Бор број 2764 од 

03.08.2016.године-да се упути захтев Општинској управи Бор  ради 
упућивања буџетске инспекције у Апотеку Бор. 

Контролом су обухваћене пословне промене у периоду од 2006.-2016.године,  
или од 2010.-2016.године, зависно од конкретног сегмента контроле. 

Инспекцијска контрола је у основи планирана да се анализира период од 
2011-2016.године, међутим ради сагледавања узрока западања ове установе у све 
веће дубиозе и пребацивања проузроковане штете на терет буџета општине Бор 
путем принудних наплата својих потраживања од стране запослених ове установе 
и од стране добављача, морало је да се пропрати и пословање установе, од 
преузимања оснивачких права од стране Општине Бор па до данас, по питању 
редовности измиривања обавеза према добављачима, пре свега утврђивања 
узрока за нагомилавање неизмирених обавеза Апотеке Бор. 
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2. Одлука о оснивању апотеке Бор, број 515-2/2006-I од 

14.09.2006.године донета је од стране СО Бор, а основана је за општине 
Бор, Кладово, Неготин и Мајданпек у Бору. 

Одлуком о  допунама Одлуке о преузимању оснивачких права 
над апотекарском установом Бор, број 022-155/2016-I У Бору од  28. јуна 
2016. године уређено је да се у Апотеци Бор обавља фармацеутска 

делатност на примарном нивоу.  
Претежна делатност Апотеке Бор је трговина на мало фармацеутским 

производима, медицинским и ортопедским помагалима, козметичким и тоалетним 
производима, у апотекама. 

 
3.Апотека Бор има донете опште акте битне за пословање: 

-Статут Апотеке Бор донет је 24.11.2006.године, са  Статутом о 
изменама и допунама Статута Апотеке Бор, број 493  од 29.02.2016.године, 

на које је оснивач дао сагласност. 

По члану 18 и 23 Статута директор организује рад и руководи процесом 
рада, представља и заступа Апотеку и одговоран је за законитост рада Апотеке 
Бор и одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Апотеке у 
складу са Законом. 

По члану 27 Статута Управни одбор Апотеке Бор између осталог одлучује о 
коришћењу средстава Апотеке Бор, одлучује о изградњи и адаптацији објеката и о 
изворима средстава за ове радове у складу са законом. 

По члану 32 Статута Надзорни одбор Апотеке Бор између осталог разматра 
периодични шестомесечни и годишњи извештај о раду и пословању Апотеке и 
завршни рачун, врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са 
финансијским пословањем Апотеке, утврђује да ли се пословне књиге и друга 
документа Апотеке воде уредно и у складу са прописима. 

По ставу 2 овог члана Надзорни одбор подноси оснивачу годишњи извештај 
о извршеном надзору. 

Контролом је утврђено да Надзорни одбор наведене послове није 

вршио. 

- Правилник о систематизацији радних места у Апотекарској 

установи Бор број 63/99 од 19.03.1999 године по коме је већина основних 

уговора о раду закључено. 

Касније је донето више правилника:Правилник  о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова  „Апотеке Бор“ број 1474 од 

25.06.2009.године,  са неколико измена, Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Апотеке Бор, број 806 од 
21.04.2011.године, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова Апотеке Бор, број 3876/2  од 24.12.2012.године, Правилник  о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова  „Апотеке Бор“ број 

2093 од 26.07.2013.године, Правилник  о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у „Апотеци Бор“ број 1476 од 03.06.2015.године и 
Правилник  о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 

„Апотеци Бор“ број 971 од 07.04.2016.године.  

- Правилник о уређивању поступка јавне набавке, број 2321 од 
12.10.2015.године  

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и 
рачуноводственим политикама , интерној контроли усвојен Одлуком Управног 
одбора број I/1908-4 од 18.12.2008.године. 



 105 

 
4.Апотека није донела акт којим би уредила управљање залихама 

лекова и друге робе за комерцијалну продају-формирање залиха робе према 

динамици продаје, временском периоду за који се обезбеђују, поступање са 
залихама пред истек рока употребе и слично, тако да је постојао и постоји 

ризик  да ће се формирати некурентне залихе, што представља потенцијалне 

губитке у пословању.  
 

5.Апотека Бор је закњључивала годишње Уговоре о снабдевању 
осигураних лица лековима и појединим помагалима за сваку годину, са 
Републичким заводом за здравствено осигурање Филијала за Борски округ, којима 
су уређена права и обавезе РЗЗО и Апотеке Бор о снабдевању осигураних лица 
лековима са Листе лекова који се прописују и издају на лекарски рецепт и 
појединим врстама  помагала која се издају по Налогу, као и утврђивање и обрачун 
накнаде за издате лекове и помагала осигураним лицима РЗЗО. 

По уговорима Апотека је била обавезна да обезбеди потребну количину и 
асортиман лекова за редовно и континуирано снабдевање лековима осигураних 
лица примењујућу начела економичности и ефикасности и да  приликом уздавања 
лекова осигураним лицима наплаћује партиципацију за издати лек и  процентуално 
учешће од продајне цене лека, у складу са прописима. 

 
6.За укупно 124.992 становника по попису становништва из 2011.године у 

Борском округу постоји 9 апотека, 3 огранка и 9 јединица за издавање готових 
лекова-укупно 21 продајно место.  

По Уредби о плану мреже здравствених установа("Сл.гласник РС", бр. 
42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014 i 
92/2015), члану 9 апотека се оснива за територију једне или више општина (за 
најмање 40.000 становника), односно града. Апотека може организовати огранак 
апотеке (за најмање 10.000 становника) или јединицу за издавање готових лекова. 

Ради боље доступности фармацеутских производа становништву отворене 
су јединице за издавање готових лекова,  међутим према наведеном акту о мрежи 
здравствених установа и условима за рад апотека, за укупан број становника 
Борског округа требало је да егзистира највише 13 апотека-продајних места-на 
10.000 становника једна апотека, покривена одговарајућим кадром. Све преко тога 
повећало је трошкове Апотеке Бор, а да за исте није било могуће остварити 
довољан обим прихода у тржишним условима за фармацеутске производе који су 
створени, поготову у задњих неколико година, када приватни сектор у овој области 
јача и неравноправни услови набавке лекова за државни и приватни сектор 
погодују да приватни сектор јача а државни да слаби. 
 Сада када су настали финансијски проблеми у Апотеци Бор и извршења 
наплате потраживања се врше судским путем само на терет оснивача-Општине 
Бор,  очигледно је да оснивачки акт Апотеке Бор треба да се мења и у решење 
проблема укључе све општине Борског округа.  

Апотека Бор је запошљавала раднике и на одређено време па је на крају 
2009.године имала на одређено време 11 а на неодређено време 119-укупно 130 
радника. На крају 2010. године имала је на одређено време -3 а на неодређено 
време 127-укупно 130 радника. На крају 2011. године имала је на одређено време -
5 а на неодређено време 136-укупно 141 радника. На крају 2012. године имала је 
на одређено време -6 а на неодређено време 134-укупно 140 радника. На крају 
2013. године имала је на одређено време -7 а на неодређено време 130-укупно 137 
радника. На крају 2014. године имала је на одређено време -5 а на неодређено 
време 125-укупно 130 радника. На крају 2015. године имала је на одређено време -
5 а на неодређено време 124-укупно 129 радника. На крају 2016. године имала је 
на одређено време -1 а на неодређено време 100-укупно 101 радника. 
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 7. Редован годишњи попис имовине и обавеза на дан 31.12.сваке 
године од 2010-2016.године није урађен на начин прописан чланом 18 Уредбе о 
буџетском рачуноводству (Сл.гласник РС 125/2003 и 12/2006) и Правилником о 
начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем(Сл.гласник РС 33/15),  јер је вршен попис са стањем на последњи дан 
сваке године, али након обављеног пописа основних средстава и инвентара нису 
сачињени адекватни извештаји о попису са подацима о натуралним и вредносним 
разликама утврђеним пописом, нису сачињени конкретни предлози за регулисање 
разлика по попису са натуралним и вредносним подацима и начином за књижење 
ради елиминисања разлика, нису донете одговарајуће одлуке од стране Управног 
одбора Апотеке Бор за усклађивање књиговодственог стања имовине са стварним 
стањем и све је то резултирало тиме да  није вршено усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем основних средстава и 
инвентара утврђеним пописом на дан 31.12., како у финансијском тако и у 
натуралном погледу (у књизи основних средстава). На тај начин Апотека Бор 
је кршила Уредбу о буџетском рачуноводству, члан 18 став 2(Сл.гласник РС 
број 125/03 и 12/06). 

Што се тиче пописа робе-лекова и друге робе било на редовним 
годишњим пописима било на ванредним пописима приликом промене 
рачунополагача, утврђивани су мањкови у појединим продајним објектима и 
магацину. Извештаји централне пописне комисије потврђују да  је увек дат предлог 
да се мањак евидентира на терет установе,  а вишак у корист установе. 

Контрола је показала да је у Апотеци Бор на крају 2010.године стање  
потраживање од радника по основу мањкова  робе било 477.138,31 динар, на крају 
2011.године је било3.727.212,4  динара, на крају 2012.године је било 3.934.591,37 
динар, на крају 2013.године је било 3.210.378,61 динар, на крају 2014.године је 
било 3.843.177,31 динар, на крају 2015.године је било 4.505.319,69 динара и на 
крају 2016.године стање потраживање од радника по основу мањкова  износи 
4.642.285,93 динара. 

У пракси је од запослених спорадично вршена наплата потраживања само у 
износу који представља разлику између утврђеног износа мањка робе и утврђеног 
износа вишка робе у истом продајном објекту, по истом попису. Исправно 
поступање у вези са третирањем разлика по попису морало би бити то да се од 
рачунополагача наплати целокупан утврђени мањак и да се не пребија са износом 
вишка робе.  

Контрола је показала да Апотека Бор није имала одговоран однос у 
овом погледу и није адекватно санкционисала запослене који су одговорни 
за настале разлике. 

 
8.Финансијски планови Апотеке Бор сачињавани су као пројекција 

прихода и примања и расхода и издатака по изворима финансирања, у форми 
Обрасца бр.5-Извештај о извршењу буџета за период... која је рађена према 
инструкцији РФЗО крајем сваке године, за наредну годину и достављана Филијали 
Бор, у склопу припрема за израду Предлога финансијског плана РФЗО за сваку 
годину. Инструкцијама су здравствене установе обавештаване о начину на који 
морају да изврше планирање и сачине пројекцију прихода, примања, расхода и 
издатака на троцифреном и четвороцифреном нивоу конта и Апотека Бор је 
поштовала дате инструкције. 

У финансијским плановима нису детаљније разврстани и представљени други 
извори финансирања, осим средстава РФЗО,тако да није исказано колики је обим 
сопствених прихода, колики обим средстава из буџета општине Бор и из донација 
и других извора распоређен на поједине намене. 
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Након повратних информација о одобреним средствима из РФЗО, Апотека 
Бор није сачињавала свој детаљнији Финансијски план који би усвојио Управни 
одбор Апотеке Бор, већ је финансијски план одобрен у склопу  Програма 
пословања Апотеке Бор за сваку годину. 

Апотека Бор није до 2016.године вршила измене финансијског плана током 
године, већ је тек по истеку сваке године, опет на захтев РФЗО, вршено 
усклађивање планираних расхода и издатака са извршеним расходима и издацима 
и усклађивање планираних прихода и примања са оствареним износима прихода и 
примања и такав коначни план усвајан је од стране Управног одбора Апотеке Бор и 
након тога достављен РФЗО.  

Из наведеног  произилази да је процес планирања у Апотеци Бор 
формализован,  а у суштини планирање није остварило своју сврху да се план 
максимално  реално сачини и поштује у поступку извршења, а уколико се током 
године установи да је потребна измена онда да се прво измени од стране органа 
управљања а затим настави његова примена, како је све уређено Законом о 
буџетском систему(Сл.гласник РС бр.54/09...99/2016), члан 5, члан 6, члан 28, члан 
38, члан 53, 54, 58, члан 61. Суштина планирања и извршења финансијских 
планова се састоји у томе да се обавезе не могу преузимати и извршавати на 
терет било које апропријације у износу који прекорачује планирани износ те 
апропријације, што значи да су редовне измене финансијских планова неопходне и 
то по процедури прописаној  за доношење финансијских планова, како  буџетских 
корисника тако и корисника средстава обавезног социјалног осигурања. 

 
9.Плановима набавки Апотека Бор није сваке године  приказала врсту 

поступка јавне набавке, оквирно време покретања поступка и време реализације 
уговора и извор финансирања набавке, а што је према Законом о јавним 
набавкама и подзаконским прописима било обавезно исказати у Плану јавних 
набавки, већ планови углавном садрже исказан предмет јавне набавке, 
спецификацију количина на годишњем нивоу(понекад и тога није било),  конто 
расхода на коме се евидентира набавка и  планирани износ средстава. Такође није 
сваке године У Плану набавки  представљен део плана који се односи на набавку 
добара, услуга и радова на коју се ЗЈН не примењује и  не постојеу сваком плану  
спецификације са прецизније исказаним предметом набавке и процењеним 
количинама за набавку. 

 

10.Финансијски извештаји Апотеке Бор за период јануар-децембар 

сваке године периода од 2010-2016.године благовремено су предавани у 
прописаном року Републичком фонду здравственог осигурања. 

 
11.С обзиром да расходи за плате и друга лична примања чине око 85% 

свих текућих расхода(изузимајући расходе за лекове који су у 2015.години и 
2016.години евидентирани као расходи а не као издаци, како је било у 
претходним годинама), у контроли је извршена провера исправности 
утврђених коефицијената за обрачун плате на неколико примера, а такође и 
провера начина обрачуна плате преко прегледа платних листи за исте 
примере. 

Контрола је показала да су уговори о раду сачињавани у складу са 

описом послова садржаном у акту о систематизацији радних места-послова 
у Апотеци Бор. 

Контрола је показала да је било уговора о раду за неколико запослених 
којима су незаконито утврђени коефицијенти за обрачун плате већи од 
коефицијената прописаних Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама(Сл.гласник РС бр.44/01...58/14). Разлике утврђених 
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коефицијената у односу на прописане представљене су у Табели 23 која је прилог 
записнику о контроли. 

 
Утврђено је контролом уговора о раду, који су у записнику описани,  да је 

било примера да су основни коефицијенти за обрачун плате  додељивани 
супротно пропису и да нису увек у вези са стручном спремом коју радници 
поседују.  

У Апотеци Бор је за троје запослених утврђено да су у одређеном периоду 
били исплаћивани са високом стручном спремом иако су поседовали вишу стручну 
спрему, тако да су због тога плате тих запослених биле знатно веће-у неком 
периоду чак и за 41%. 

Такође је утврђено да су основни коефицијенти за директоре- дипломиране 
фармацеуте специјалисте утврђени у већем износу-сврстани су у групу запослених 

за послове:“специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким 

условима (домови здравља и здравствени центри), рад у лабораторијама, 
рад на превентиви и у комисијама     иако у Уредби о коефицијентима ...постоји 

група послова: „послови специјалиста и магистара здравствених сарадника“ 

где би дипломирани фармацеути специјалисти   требало да се сврстају код 
одређивања коефицијената, тако да су због тога плате тих запослених биле 

веће за око 15%. 
 
12.Контролом је утврђено да је у Апотеци Бор у целом контролисаном 

периоду од 2006-2016.године вршен обрачун и исплата стимулације на плату, 
од 30%, која није у вези са радним учинком запослених, за коју не постоји акт 
за обрачун и исплату и за коју не постоје извештаји о нестандардно већем радном 
учинку, а што је најбитније таква исплата није имала основа, с обзиром на јако 
велики обим неизмирених обавеза према добављачима које је Апотека Бор 
имала у сваком тренутку, у целом периоду од 2006.године до 2016.године, 
посебно од 2011.године до 2016.године. 

Контролом је утврђено да обрачун стимулације запослених није поткрепљен 
извештајем непосредног руководиоца о радном ангажовању, које је разлог за 
обрачун и исплату стимулације. 

 
То значи да  постоји формална могућност за наведено увећање плате 

до 30% по наведеном закону, али никако се ова одредба не може посматрати 
независно од целокупног пословања установе и независно од реалних 
услова који постоје или уопште не постоје за такву исплату плате, а то је 
управо тако учињено у Апотеци Бор. 

 
За обрачун и исплати сати приправности за директора Даринку Агић и за 

друге запослене чије су платне листе за више месеци обрађене и описане у  
записнику, није дат на увид било какав акт. 

За обрачун и исплату „праве стимулације“ за директора Апотеке Бор 
Даринку Агић и за запослене чије су платне листе за више месеци обрађене и 
описане у  записнику није дат на увид било какав акт којим се такав обрачун 
дозвољава. 

Извршена је исплата у износу целе плате сваком запосленом као 
распоред из финансијског резултата на крају 2006.године, за шта такође није 
било могућности с обзиром да се и тада дуговало добављачима 113 милиона 
динара. 

Контролом је утврђено да је плата директора Апотеке Даринке Агић, поред 
тога што је обрачуната по незаконитом коефицијенту, увећавана и по више других 
основа, нереално и неосновано. Без извештаја о реализованом прековременом 
раду, наложеној „приправности“ и извештаја о постојању основа за исплату 
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стимулације два пута по 30%, редовно је вршен обрачун плате са таквим 
увећањима у трајању од више година. Тако је у децембру 2008.године преко 
редовне плате исплаћено 40 сати прековременог рада и две симулације од по 
30%, у децембру 2009.године исплаћено  32 сата прековременог рада, 272 сата 
приправности  и две симулације од по 30%, у децембру 2010.године је исплаћено 
40 сати прековременог рада, 272 сата приправности  и две симулације од по 30%, 
што наводи на закључак да је најмање две године на овакав начин вршен обрачун 
плате. 

У контроли је сачињен извештај о средствима која су у Апотеци Бор у 
периоду од 2006.-2016.године искоришћена за исплату „фиктивне стимулације“, 
„праве стимулације“ и „зараде из добити“  и подаци су коришћени приликом 
анализирања финансијског положаја Апотеке Бор, у више табеларних приказа који 
су саставни део записника о контроли. 

Извештај показује да је Апотека Бор неосновано за исплату  
запосленима у наведеном периоду утрошила  265.388.167 динара заједно са 
социјалним доприносима на терет послодавца. Ова исплата није имали 
реалну основу,  првенствено због лошег финансијског положаја  у коме се 
Апотека Бор налазила. 

Из Табеле број 20, колоне 13 и 14,  види се да је за неосноване исплате за 
награђивање запослених у Апотеци Бор  у 2006.години утрошено  20.577.650 
динара, а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у 
износу од 112.933.326 динара. Исплаћени износ по основу награђивања 
запослених чини 18,22% неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2007.години утрошено  је за награђивање запослених 18.818.437 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
191.658.418 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
9,82% неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2008.години утрошено  је за награђивање запослених 22.938.683 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
194.226.077 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
11,81% неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2009.години утрошено  је за награђивање запослених 26.620.319 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
332.366.300 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 8% 
неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2010.години утрошено  је за награђивање запослених 26.107.345 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
442.156.448 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
5,9% неизмирених обавеза према добављачима а чак 19,71% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2011.години утрошено  је за награђивање запослених 27.559.966 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
545.552.479 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
5,05% неизмирених обавеза према добављачима, а 10,36% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2012.години утрошено  је за награђивање запослених 30.417.315 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
481.288.864 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
6,32% неизмирених обавеза према добављачима, а чак 20,63% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима.  

У 2013.години утрошено  је за награђивање запослених 31.891.411 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
402.544.497 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
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7,92% неизмирених обавеза према добављачима, а чак 16,14% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2014.години утрошено  је за награђивање запослених 29.291.391 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
414.454.438 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
7,07% неизмирених обавеза према добављачима, а чак 20,99% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2015.години утрошено  је за награђивање запослених 22.240.119 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
460.125.856 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
4,83% неизмирених обавеза према добављачима а 7,56% неизмирених доспелих 
обавеза према добављачима. 

У 2016.години утрошено  је за награђивање запослених  8.925.530 динара а 
истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
428.327.302 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
2,08% неизмирених обавеза према добављачима а 2,11% неизмирених доспелих 
обавеза према добављачима, с обзиром да су скоро све обавезе доспеле јер је 
рачун Апотеке Бор у блокади јер су сви рокови за измиривање обавеза давно 
протекли. 

Доспеле обавезе су на крају сваке године биле мање од укупних обавеза, 
али веће од средстава утрошених за стимулације и друге неосноване исплате и 5 
до 6 пута у 2010., 2012., 2013., 2014  години, или скоро 10 пута у 2011.години, или 
13 пута у 2015.години или чак 47 пута у 2016.години ,када су све обавезе углавном 
биле доспеле. 

13. Контролом је утврђено да је Апотека извршила нерационалну 
набавку велике количине робе у 2011.години, од  добављача ГСН  ГРОУП 
Земун и добављача „Алфа медиа поол“ доо Београд,  којом  је 
проузрокована стварна штета од  23.466.004,48 динара по Апотеку Бор, с 
обзиром да је укупно плаћено добављачима 24.584.651 динар а  продајом те 
робе је Апотека Бор остварила само 1.118.646,52 динара(види се из Табеле 
14)или 4,55% а преостала роба је делом  расходована, делом више пута 
претрпела снижење цене до симболичних 99 динара по комаду и потом 
донирана,  и тако  начињена  штета по Апотеку Бор у износу од 23.466.004,48 
динара. 

Апотека Бор није пружила на увид требовања за наведену набављену 
робу, да би се утврдило тачно ко је поменуту набавку наручио, а за коју је 
утврђено да је проузроковала фактичку штету по Апотеку Бор у износу од 
23.466.004,48 динара. У том случају одговорност за насталу штету сноси 
директор Апотеке Бор. 

Из Рекапитулације Табеле 11 види се да је од добављача ГСН ГРОУП доо 
Земун извршена набавка производа Лифе фор за 20.877.976 динара-колико је 
изнела обавеза према добављачу, а да је за те исте производе калкулацијом цена 
утврђена продајна вредност од 25.053.571,20 динара.  

Из Табеле 14 види се да је извршена продаја наведених производа за 
укупно 1.118.646,52 динара или само 4,46% укупне вредности. Сва остала роба је 
или расходована или донирана по рекламној цени(нивелације цена су описане у 
основном делу записника). 

Из Табеле 14 се такође види да је у материјалном књиговодству Апотеке 
Бор евидентирано да је извршен велики обим расхода Зелене кафе –у износу од 
5.150.072,23 динара и велики обим расхода за Фор лифе Хито шејк за 
мршављење-у износу од 5.504.988,50 динара(продајна вредност овог производа 
била је 6.476.500,80 динара што значи да је 85% робе расходовано у 2013.години. 

Што се Зелене кафе Леонтина тиче исти производ је набављен и од другог 
добављача –Алфа медоа поол доо Београд и формирана је продајна вредност од 
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4.448.010 динара.  Продајна вредност зелене кафе од оба добављача износила је 
6.227.214 динара а тај производ је у 2013.години и највећим делом у 2014.години 
расходован у вредности од 5.150.072,23 динара што је 82,7 % укупне продајне 
вредности. 

 

Значајно је истаћи да су формиране продајне цене за набављене 
производе из Табеле 11 од 1.040,76 динара по комаду па до 2.242,94 

динара и 1.962,58 за Фор лифе Хито шејк а 1.779,20 динара за зелену 
клафу, а набављене су количине од 1.650 комада до 3.200 комада по 
производу из програма Фор лифе, а 3.500 комада зелене кафе 

Леонтина. 
Набавка производа је извршена у марту 2011.године, а због лоше продаје 

прво снижење цена извршено је у јулу 2011.године, друго у фебруару 2012.године, 
треће и четврто снижење цена у априлу 2012.године. 

Производ Зелена кафа Леонтина  није трпео снижења цене али је у 
2014.години целокупна преостала залиха (88% од набавке) расходована(вредност 
расхода 5.150.072,23 динара), производ For life Hito shejk имао је само једну –прву 
нивелацију цена али је у 2013.години целокупна набављена количина овог 
производа расходована(вредност расхода 5.504.988,5 динара), производ For life 
Health Energy је претрпео прве три нивелације а сви остали производи  су имали 
четири нивелације и сведени на рекламну цену од 99 динара, па и такви нису 
продати, већ је велика количина донирана удружењима грађана.  

Из Табеле 14 се види да је поред производа набављених од добављача 
ГСН ГРОУП доо Земун било и других производа чија продаја није ишла на жељени 
начин и да је било расходовања у 2012. и 2013.години. 

Из Табеле 14а која је прилог записнику о контроли се види колико су 
прецењене количине за набавку у 2011.години и колико су залихе те робе на 
крају 2011.године енормно велике у односу на продате количине, односно 
колико је занемарљиво мала количина робе продата у односу на набављену 
количину.  

Залихе робе на крају 2011.године биле су веће у односу на продату 
количину у тој години-од 2,35 пута за Проспера сируп бршљена од 150 грама, па 
до 2640 пута  за Life for Weight Control(који је од 2641 комад продат у количини од 
само 1 комад). 

 
Одлуком Управног одбора Апотеке Бор(председник др.Синиша 

Србуловић) број 1427 од 26.04.2012.године, на телефонској седници  одлучено  
да се у случајевима поднетих захтева за одобравање донације захтеви размотре и 
оцени њихова основаност а потом ради реализације закључи уговор о донаторству 
у виду донације производа. У образложењу је наведено да је Управни одбор овако 
одлучио ради решавања конкретних и будућих захтева за доделу донације. 

Одлуком није утврђено на ком нивоу је неопходно и ко да оцени основаност 
поднетих захтева за донацијом. 

Контролом је утврђено да су на основу наведене Одлуке закључени уговори 
о донаторству којима је донирана роба углавном из  набавке од „ГСН групе“ 
доо Земун - суплементи-производи из програма „LIFE“,  набављени у 
2011.години без потребне процене потребе за таквим производима, тако је 
готово сва роба максимално снижена и на крају донирана другим лицима. 
Утврђено је да ни уз један уговор не постоји оцена основаности давања донације, 
нити било какво образложење у вези донација. 

 
14.У контроли је утврђено да је вршено расходовање лекова и друге робе 

за комерцијалну продају у свим годинама у периоду од 2011-2016.године. Уз 
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налоге за књиговодствено евидентирање расхода робе не постоје одлуке Управног 
одбора Апотеке Бор, осим ако се ради о расходима у вези са годишњим пописом 
робе када постоје одлуке о усвајању годишњих извештаја о попису који су усвојени 
од стране Управног одбора, а одлуком о усвајању одређено да се према извештају 
централне пописне комисије изврше књиговодствена евидентирања усклађивања 
стања. 

Одговорна лица Апотеке Бор из области финансија и рачуноводства су 
раскинула радни однос у Апотеци Бор, а извршиоци који су пружали сарадњу 
приликом инспекцијске контроле нису могли пронаћи одлуке којима се наведени 
расход одобрава. 

Из наведеног описа извршених расхода лекова и комерцијалне робе види 
се да је у контролисаном периоду од 2011-2016.године евидентирана  вредност 
расходованих лекова и друге робе у износу од 26.479.337,47 динара и то: 

У 2011.години је извршен расход лекова и других средстава у укупном 
обиму од 5.062.284,37 динара. 

У 2012.години је извршен расход лекова и других медицинских средстава у 
укупном обиму од 1.958.815,52 динара. 

У 2013.години је извршен расход лекова и других медицинских средстава у 
укупном обиму од 10.409.910,73 динара. 

У 2014.години је извршен расход лекова и других медицинских средстава у 
укупном обиму од 6.996.207,70 динара. 

У 2015.години је извршен расход лекова и других медицинских средстава у 
укупном обиму од 1.045.967,81 динар. 

У 2016.години је извршен расход лекова и других медицинских средстава у 
укупном обиму од 1.006.151,34 динара. 

 
15.На основу контролисаних књиговодствених евиденција сачињени су 

бројни табеларни прикази из којих је у посебном делу овог записника под тачком 
13. Констатације о финансијском стању Апотеке Бор, на основу извршене 
књиговодствене евиденције пословних промена у периоду 2006.-2016.година, 
представљена анализа финансијског стања Апотеке Бор, а табеле су саставни део 
овог записника. 

 
Није упутно скраћивати опис утврђеног стања ради извођења закључних 

констатација за овај део записника, јер је за сагледавање финансијског стања 
Апотеке Бор почев од 2006.године, важно упознати се са свим датим подацима.  

Приказани подаци показују да проблем Апотеке Бор, у виду 
неблаговременог измиривања обавеза према добављачима због 
недомаћинског и нерационалног пословања Апотеке Бор, није скоријег 
датума већ је настао и пре 2006.године, године од када је Општина Бор 
преузела оснивачка права над Апотеком Бор. 

Из извршене анализе се може закључити да је код преузимања оснивачких 
права од стране Општине Бор требало извршити озбиљну анализу пословања и 
редовно и озбиљно преко Управног и Надзорног одбора Апотеке Бор контролисати 
њено пословање и тако спречити доношење одлука које су за  последицу имале 
раст трошкова пословања-као што је повећање броја продајних места у општинама 
Борског округа, повећање броја запослених, обрачун и исплата личних примања 
која немају како законску тако и реалну основу, јер како подаци показују још у 
2006.години Апотека Бор је имала 112.933.326,08 динара неплаћених обавеза 
према добављачима, што је 23,86% укупних остварених прихода у тој години. 

Обавезе су из године у годину расле а рационализација трошкова није 
вршена. 

У 2010.години укупне обавезе од 442,156 милиона динара изнеле су чак 
54,9% укупних прихода Апотеке Бор, а уз корекцију са оствареним приливом од 
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ПДВ-а од 71 милион динара релативни однос се смањује на 50,45% што је јако 
лош показатељ успешности пословања. 

 У 2011.години укупне обавезе од 545,552 милиона динара изнеле су чак 
62,78% укупних прихода Апотеке Бор, а уз корекцију са оствареним приливом од 
ПДВ-а од 92,9 милион динара релативни однос се смањује на 56,7% што је још 
драстичније погоршање успешности пословања. 

 У 2015.години укупне обавезе од 460,126  милиона динара  су биле веће од 
укупно остварених прихода за 15% а након  корекције са оствареним приливом од 
ПДВ-а од 62,9 милион динара релативни однос се смањује на 99,23% од изноца 
прилива. 

У 2016.години остварен је приход од 213,27 милиона динара а обавезе су 
износиле на крају године 428,327 милиона динара што је 2 пута више. 

 
На основу наведеног за ову тачку закључних констатација треба узети у 

обзир све што је изложено у тачци 13.основног дела записника-налаза као 
коментар за: 

Табелу 9-Стање обавеза према добављачима и стање потраживања од 
купаца за Апотеку Бор, у периоду од 2010-2016.године-прилог уз годишњи 
извештај о пословању, 

Табелу 11-Набавке комерцијалне робе у 2011.години од „ГСН ГРОУП“ 
доо Земун-негативна листа, 

Табелу 14-Кретање залиха појединих врста робе-набавка, продаја, 
донације, расход-количина у комадима, 

Табелу 16- Однос између обавеза према добављачима и залиха робе и 
лекова и потраживања, за период од 2006-2016.године, 

Табелу 18-Анализа покривености расхода приходима у Апотеци Бор, у 
периоду од 2010-2016.године, по изворима финансирања, у 000 динара, 

Табелу 19-Вредност залиха лекова и друге робе у односу на набавку и 
у односу на продају лекова по годинама, у периоду од 2010.-2016.године, 

Табелу 20-Покривеност одлива новчаних средстава Апотеке Бор 
приливима, по годинама у периоду 2006.-2016.година, 

Табелу 21-Наменска потрошња средстава наплаћених од РФЗО 
Табелу 22-Расположивост реалних извора средстава Апотеке Бор за 

финансирање расхода по годинима од 2006.-2016.године, 
 
Због недомаћинског начина пословања Апотека Бор је сваке године 

гомилала неизмирене обавезе према  добављачима, како добављачима са 
позитивне листе лекова тако и према добављачима са негативне листе лекова и 
другим добављачима. 

Табела 9 показује каква је ситуација са укупним обавезама према 
добављачима и  каква је ситуација са обавезама према добављачима за лекове 
који иду на рецепт и помагала која се издају на налог, а које покрива РФЗО  и каква 
је ситуација са обавезама према добављачима за лекове са негативне листе 
лекова. 

Табела 12 показује каква је ситуација са појединим добављачима-којима се 
дугују највећи износи обавеза. 

Табела 18 показује такође податке о плаћеним обавезама свакој групи 
добављача и о неизмиреним обавезама према свакој групи добављача(за 
позитивну листу лекова и за негативну листу лекова). 

Табела 20 показује  колико је остварени прилив средстава наменски за 
плаћање обавеза према добављачима укупно , заиста и утрошен за ту намену, 
односно колики је обим средстава ненаменски употребљен за друге намене. 

Табела 21 показује  колико је било расположивих средстава у периоду од 
2006.-2016.године за плаћање обавеза према добављачима за позитивну листу 
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лекова а колико је утрошено за ту намену, односно колики је обим средстава 
ненаменски употребљен за друге намене. 

Табела 22 показује  колико је било расположивих средстава у периоду од 
2006.-2016.године за плаћање обавеза према добављачима за позитивну листу 
лекова и добављачима за негативну листу лекова(укупно) а колико је утрошено за 
ту намену, односно колики је обим средстава ненаменски употребљен за друге 
намене. 

 
Из табела се види да чак ни добављачи са позитивне листе лекова нису 

плаћени из средстава која је наменски за те обавезе преносио РФЗО, већ је тим 
средствима надомештан недостатак средстава за редовну исплату зарада и 
других личних примања. Логично је и да сав наплаћени ПДВ у истој сразмери није 
утрошен за плаћање добављачима, с обзиром да се фактуре добављачима 
плаћају са ПДВ-ом, а код књижења наплаћених потраживања приход и ПДВ се 
евидентирају на одвојеним контима. 

Колона 6 Табеле 22 показује колики је износ средстава за исплату личних 
примања и материјалних трошкова(без расхода за лекове и другу робу за продају) 
недостајао у односу на маржу која је требало да буде једини наменски део 
средстава за те расходе. Другим речима то је износ који је ненаменски утрошен у 
наведеним годинама за лична примања уместо за лекове и помагала која иду на 
терет РФЗО и друге лекове и робе за комерцијалну продају. 

Обим ненаменске потрошње креће се од износа 32.905.957 динара у 
2006.години до 96.276.200 динара у 2015.години,  а укупно у посматраном 
периоду од 2006.-2016.године уместо за лекове и друге робе утрошено је за 
плате и материјалне трошкове и друге расходе за пословање апотеке укупно 
743.940.033 динара. 

Не улазећи у објективност и реалност разлога за повећање броја апотека-
продајних места и отварања нових радних места у мањим местима и 
запошљавање нових радника, констатује се да је  из године у годину износ марже 
покривао све мањи проценат расхода за плате и друга примања-у 2006.години је 
покривеност била 79,22%, у 2007.години 74,82%, у 2008.години 65,69%, у 
2009.години 75,61%, у 2010.години 80,46% у 2011. години 70,82%, у 2012.години 
59,79%, у 2013.години 62,94%, у 2014.години 56,39%, у 2015.години 42,9% и у 
2016.години само 40,24% иако нису исплаћене плате у тој години за целу годину.  

Кад се обухвате и остали текући расходи и издаци(осим лекова и робе за 
продају) које је требало финансирати средствима од марже ситуација је доста 
лошија-износ марже покривао је расходе у 2006.години са  63,06%, у 2007.години  
са 62,05%, у 2008.години са 54,45%, у 2009.години са 61,86%, у 2010.години са 
66,58% у 2011. години 57,73%, у 2012.години са 49,01%, у 2013.години 54,16%, у 
2014.години 49,12%, у 2015.години са само 36,96% и у 2016.години са само 35,08% 
иако нису исплаћене плате у тој години за целу годину.  

Ова ситуација је могла бити боља да је поштован закон и економски 
принципи пословања па да у ситуацији када није било довољно реалних а 
наменских прихода за исплату плата,  нису обрачунаване и исплаћиване 
стимулације запосленима, које укупно износе за посматрани период 225.095.985 
динара у бруто износу, односно 265.388.167 динара укупно са доприносима на 
терет послодавца који су морали бити исплаћени, чиме би се ненаменска употреба 
средстава са 743.940.033 динара смањила на 478.551.866 динара, односно за 
35,67%. 

Несумњиво је било јако потребно да се уведу максималн ригорозне мере са 
циљем рационализације свих расхода у Апотеци Бор, а пре свега личних 
примања(где је констатовано да је било незаконитих и неоснованих исплата) и да 
се максимално реално и у складу са потражњом врши набавка лекова и друге 
робе, уз редовно праћење рокова за употребу и тако елиминисати велике 
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негативне ефекте на пословање због расходовања робе и снижења цена због 
некурентности залиха. 

 16.Контрола је показала да је књиговодствено евидентирање 
пословних промена у Апотеци Бор углавном вршено на исправан начин. 

Уочене су неправилности у погледу евидентирања пословних промена  
код евидентирања датих донација у роби у 2012.години и у погледу 
затварања дефицита из претходних година на крају 2016.године. 

 
16.1.Евидентирање дате донације у роби по Уговору о донаторству 

деловодни број 1628 од 15.05.2012.године, закљученом између Апотеке Бор  коју 
заступа вд директор мр пх спец Снежана Јанковић као Даваоца донације и 
Општинске организације инвалида рада   Бор  као Примаоца донације. 

По члану 1 уговора на основу Одлуке УО Апотеке Бор број 1427 од 
26.04.2012.године, у вези са Молбом за давање донације број 1607 од 
11.05.2012.године,  у циљу побољшања квалитета живота корисника Примаоца 
донације, дата је донација-производи из програма „LIFE“  у укупној вредности од 
77.220  динара. 

На исти начин евидентиранио су сви уговори о донацији. 
 
У Налогу за књижење број 9-ИФО-излазни рачуни-остали купци,  од 

15.05.2012.године на конту трошка број 481991-Дотације осталим непрофитним 
институцијама евидентирана је укупна вредност дониране робе у износу од 
77.220 динара и на конту робе број 021312 –Роба за даљу продају евидентиран је 
излаз робе (потражни промет) у износу од 77.220 динара. 

Обострано је на конту број 2913121-Обрачунати приходи –остали купци- 
18% евидентиран исти износ -77.220 динара а обавеза за ПДВ по фактури у износу 
од  11.779,31 динар евидентирана  је на конту 245241-ПДВ у издатим фактурама 
по стопи од 18%(потражно) и затворен је конто 0213141-Укалкулисан порез по 
општој стопи-18%. 

У Налогу за књижење број 10-ИФО-излазни рачуни-остали купци,  од 
31.05.2012.године извршено је сторнирање прокњижених промена у претходном 
налогу -са конта трошка број 481991-Дотације осталим непрофитним 
институцијама извршено је сторнирање износа од 77.200 динара и прокњижен 
исти износ на конту број 12211121-Потраживања од купаца-остали купци. 

Извршено је сторнирање са конта број 2913121-Обрачунати приходи –
остали купци- 18% износ  од 77.220 динара(дуговно) и извршено књижење на 
конту број 311251-нефинансијска имовина у залихама робе у истом 
износу(дуговно). 

 
На основу Уговора о донаторству извршено је књижење у Налогу за 

књижење број 4-РАЗ-остала књижења од 30.06.2012.године, тако што је 
извршено сторнирање потраживања од купаца  у износу од 77.220 динара и 
сторнирање обрачунатих ненаплаћених прихода ставом за књижење 
12111121/2913121. 

 
Са свим наведеним књижењима као евидентирана промена датих 

донација, остала је важећа само по ставу за књижење 311251/021312 као 
смањење залиха робе давањем донација у роби. Такође је остала да важи 
пословна промена стварања обавезе за ПДВ по стопи од 18% на дату донацију. 

Из наведеног следи да Апотека Бор није евидентирала расход по 
основу донација и тако поступила супротно Закону о буџетском систему и 
Уредби о буџетском рачуноводству, по којим прописима по основу 
готовинске основе рачуноводства мора да се евидентира сваки расход у 
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време настанка, тако да је за укупан износ донација од 655.913,40 динара 
мање исказан текући дефицит у 2012.години. 

 
16.2.У Налогу за књижење  број 94-РАЗ од 31.12.2016.године-завршна 

књижења евидентиран је на конту број 321122-дефицит текуће године утврђени 
дефицит за текућу 2016.годину у износу од 7.981.629,78 динара. 

Како је из 2015.године на конту 321312-дефицит из ранијих година 
пренето стање од 20.182.116,23 динара који је покривен суфицитом из 2013.године 
од 6.159.065,19 динара, на стању конта је остао непокривени дефицит од 
14.023.051,04 динара. Овом дефициту је придодат дефицит текуће године за 
2015.годину од 8.894.000 динара, тако да дефицит ранијих година на дан 
31.12.2016.године износи 22.917.051,04 динара. 

У Налогу за књижење  број 94-РАЗ од 31.12.2016.године извршено је 
затварање конта 321312-дефицит из ранијих година тако што је евидентиран 
потражни промет у износу од 22.917.051,04 динара и дуговни промет у истом 
износу на конту 311911-остали сопствени извори средстава.  

Ова пословна промена значи да је дефицит ранијих година покривен на 
терет сопственог капитала на конту 311911. 

Овакво књижење није било могуће извршити без одлуке органа 
управљања Апотеке Бор-Управног одбора, уз логично и реално 
образложење.  

Одлука Управног одбора о усвајању завршног рачуна Апотеке Бор и 
посебна одлука о покрићу дефицита ранијих година и дефицита текуће 
године у износу од 7.981.629,78 динара не постоји. 

 
17. Контролом је утврђено да члан 13 Правилника о 

рачуноводству..., који налаже да  рачуноводствена исправа пре књижења 
мора бити потписана од стране лица одговорног за настали пословни 
догађај, лица које је исправу саставило и лица које је исправу контролисало, 

која својим потписима на исправи гарантују да је исправа истинита и да 
верно приказује пословни догађа,ј а види се по члану 19 да  мора да се 

одреди лице за такву контролу у Апотеци Бор, није поштован. Немају све 

рачуноводствене исправе које су у контроли прегледане и описане у овом 
записнику,  оверу за контролу исправа пре књижења и утврђивање  пре 

исплате по њима да ли су формално и суштински исправне,  истините и да ли 

верно приказују пословни догађај и да ли су законите, што није у складу са 

одредбама члана 58. став 2 Закона о буџетском систему и члана 16 став 6 
Уредбе о буџетском рачуноводству . 

У контроли је утврђено да је било и рачуноводствених исправа о 

набавци робе које не поседују оверу, односно потврду лица испред Апотеке 
Бор да је роба примљена. 

 
Неопходно је да  Апотека Бор предузме мере и активности којима ће 

обезбедити доследну примену одредби свог плаћања, како би се расходи и 

издаци извршавали на основу валидне рачуноводствене документације у 
складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о буџетском систему. 

Правилника о рачуноводству  у делу претходне провере законитости преузетих 

обавеза и одобравања 

 
Мере 
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На основу утврђених чињеница у инспекцијској контроли налажу се мере 
које су сразмерне процењеном ризику и откривеним незаконитостима и штетним 
последицама, а којима се, по процени инспекције, најповољније по надзираног 
субјекта постиже циљ и сврха контроле, а самим тим и поштовање прописа у 
будућем раду Апотеке Бор. 

 

1. Налаже се Апотеци Бор да предузме активности како би Надзорни 

одбор Апотеке Бор oснивачу благовремено достављао годишње извештаје о 

надзору над радом и посебно обавестио оснивача о њеном финансијском 
стању.  

 
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“. 

 
2. Налаже се Апотеци Бор да предузме мере и активности којима ће 

обезбедити доследну примену одредби свог Правилника о рачуноводству  у 

делу претходне провере законитости преузетих обавеза и одобравања 
плаћања, како би се расходи и издаци извршавали на основу валидне 

рачуноводствене документације у складу са Уредбом о буџетском 
рачуноводству и Законом о буџетском систему. 

Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“. 
 

3. Налаже се Апотеци Бор да донесе акт којим ће уредити начин и 
количину формирања залиха, како би се избегли потенцијални губици услед 

настанка некурентних залиха.  
Рок: 31.07.2017.године 
 

4. Налаже се Апотеци Бор да свој  Финансијски план за сваку пословну 
годину донесе тако што ће у њему бити представљени приходи и примања и 
расходи и издаци за ту годину, из сваког појединачног извора финансирања, 
најмање на четвороцифреном нивоу конта прописаног контног оквира за буџетски 
систем, а потребне измене донесе благовремено, у складу са својим могућностима 
и потребама. 

 
Рок: прописани рок по прописима о буџетском рачуноводству и 

инструкцијама директног корисника буџетских средстава. 
 
5. Налаже се Апотеци Бор да свој годишњи План набавки за сваку пословну 

годину донесе тако да буде свеобухватан и да њиме буду планиране све набавке 
добара, услуга и радова планиране за пословну годину, без обзира да ли се ради о 
јавним набавкама или о набавкама на које се не примењују одредбе Закона о 
јавним набавкама, да план набавки донесе на такав начин да се њега види из којих 
се извора финансирања набавка врши и о којој намени односно врсти расхода је 
реч, исказано најмање на четвороцифреном нивоу конта прописаног контног 
оквира за буџетски систем, а потребне измене плана набавки донесе 
благовремено, у складу са својим могућностима и потребама. План набавки мора 
бити усклађен са финансијским могућностима представљеним у финансијском 
плану, пре покретања поступка набавке. 

 
Рок: прописани рок по прописима о јавним набавкама и инструкцијама 

директног корисника буџетских средстава. 
 

6. Налаже се Апотеци Бор да у свом даљем пословању  у потпуности 
примењује прописе из области буџетског рачуноводства: Закон о буџетском 
систему, са свим подзаконским актима, Уредбу о буџетском рачуноводству и 
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сопствени важећи Правилник о организацији буџетског рачуноводства и 
рачуноводственим политикама , интерној контроли усвојен Одлуком Управног 
одбора број I/1908-4 од 18.12.2008.године, Одлуке о буџету општине Бор и све 
друге прописе који имају одраза на пословање корисника буџетских средстава  и 
да примењује и поштује и остале прописе, како не би због непоштовања тих 
прописа претрпела штету, начинила штету по буџет општине Бор и јавни интерес. 

Конкретније за део обавеза у вези са претходним ставом ове тачке  налаже 
се Апотеци Бор да у будућем пословању поштује прописе о буџетском 
рачуноводству у погледу: 

 -у погледу потпуног документовања сваке пословне промене која се 
евидентира у пословним књигама,  

-у погледу интерне контроле и овере рачуноводствених исправа да би биле 
валидне за евидентирање,  

-у погледу обезбеђивања потребне документације и потписа која доказује 
правни основ да се неко плаћање може извршити(да је роба примљена а услуге и 
радови извршени),  

-у погледу доношења одговарајућих аката од стране органа управљања и 
органа руковођења којима се прописује и налаже коришћење средстава установе и 
којима се регулише пословни однос установе са пословним партнерима,   

-у погледу наменског и ажурног коришћења дозначених средстава из буџета 
и РФЗО, 

-у погледу ажурног завођења улазних фактура у посебној евиденцији-књизи 
улазних рачуна, 

-у погледу адекватног задужења рачунополагача примљеном опремом, 
инвентаром или материјалом. 

 
Поред наведеног у претходним алинејама, све ненаведено, а што 

произилази као обавеза из примене набројаних и других прописа, установа је као 
правни субјекат обавезна да континуирано и у року извршава. 

 
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“. 
  

7.Налаже се Апотеци Бор да благовремено изврши све припремне радње за 
обављање годишњег пописа на дан 31.12. 2017.године и сваке наредне 
године(са посебним освртом на усаглашавање стања основних средстава са 
стањем на попису, изврши тачно и прецизно годишњи попис имовине, 
потраживања и обавеза на дан 31.12., све у складу са Уредбом о буџетском 
рачуноводству (Сл.гласник РС 125/2003 и 12/2006), Правилником о начину и 
роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 
Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем(Сл.гласник РС 33/15) и Правилником о организацији буџетског 
рачуноводства и рачуноводственим политикама , интерној контроли усвојеним 
Одлуком Управног одбора број I/1908-4 од 18.12.2008.године,  као и да преко 
пописних комисија сачини извештај о попису са тачно и прецизно исказаним 
разликама (и количински и вредносно) књиговодственог стања у односу на стварно 
стање имовине, потраживања и обавеза и са предлозима за регулисање тих 
разлика, да такав извештај о попису достави Управном одбору на разматрање, да 
Управном одбору припреми и достави, ради доношења, одговарајуће одлуке за 
усклађивање стања по књигама са стварним стањем и  по донетим одлукама 
Управног одбора изврши усклађивање стања имовине, потраживања и обавеза у 
пословним књигама са утврђеним  стварним стањем по попису на дан 31.12. сваке 
године, како у помоћним књигама тако и у главној књизи, пре израде завршног 
рачуна Апотеке Бор за сваку пословну годину. 
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Рок: крајњи за обављање и завршетак свих радњи из ове тачке је 
прописани рок прописима о буџетском рачуноводству и  интерним актом о 
рачуноводству, довољан да се на законит начин сачини завршни рачун установе. 

 

8.Налаже се Апотеци Бор да коефицијенте за обрачун и исплату 

плате запосленима утврди у складу са Уредбом о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама(Сл.гласник РС 

бр.44/01...58/14), да обрачун и исплату личних примања врши у складу са 
прописима који регулишу ту материју, да награђивање запослених врши у 
складу за прописима и у складу са стварним економским могућностима не 

угрожавајући финансијско стање установе. 
 
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“  
 
9.Налаже се Апотеци Бор да достави писани образложени извештај о 

променама и стању на конту број 311911-остали сопствени извори средстава  
од почетка евидентирања промена на том конту па до краја 2016.године. 

 
Рок: 31.07.2017.године 
 
10. Налаже се Апотеци Бор да о извршеној инспекцијској контроли-налазу и 

наложеним мерама по записнику о контроли, обавести Управни одбор установе. 
 
Рок: 30 дана од дана пријема записника о контроли 
 
11. Налаже се Апотеци Бор да о извршеној инспекцијској контроли-налазу и 

наложеним мерама по записнику о контроли, обавести директоре Апотеке Бор који 
су били на тој функцији у контролисаном периоду-мр пх Даринку Агић и мр пх 
Снежану Јанковић, ради упознавања и евентуалног стављања примедби на 
записник о контроли. „ 

 
Рок: 1 дан од дана пријема записника о контроли.“ 

 

II-3.2.Кривична пријава  број 47-6/2017-II од 12.07.2017.године,  
против одговорних лица Апотеке Бор 

 
Извод из Кривичне пријаве: 

 
„I  С обзиром да расходи за плате и друга лична примања чине око 85% 

свих текућих расхода(изузимајући расходе за лекове који су у 2015.години и 
2016.години евидентирани као расходи а не као издаци, како је било у 
претходним годинама), у контроли је извршена провера исправности 
утврђених коефицијената за обрачун плате на неколико примера, а такође и 
провера начина обрачуна плате преко прегледа платних листи за исте 
примере. 

Контрола је показала да су уговори о раду сачињавани у складу са 

описом послова садржаним у акту о систематизацији радних места-послова 
у Апотеци Бор. 

Контрола је показала да је било уговора о раду за неколико запослених 
којима су незаконито утврђени коефицијенти за обрачун плате већи од 
коефицијената прописаних Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама(Сл.гласник РС бр.44/01...58/14). Разлике утврђених 
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коефицијената у односу на прописане представљене су у Табели 23 која је прилог 
записнику о контроли. 

 
Утврђено је контролом уговора о раду, који су у записнику описани,  да је 

било примера да су основни коефицијенти за обрачун плате  додељивани 
супротно пропису и да нису увек у вези са стручном спремом коју радници 
поседују.  

У Апотеци Бор је за троје запослених утврђено да су у одређеном периоду 
били исплаћивани са високом стручном спремом, иако су поседовали вишу 
стручну спрему, тако да су због тога плате тих запослених биле знатно веће-у 
неком периоду чак и за 41%. 

Такође је утврђено да су основни коефицијенти за директоре- дипломиране 
фармацеуте специјалисте утврђени у већем износу-сврстани су у групу запослених 

за послове: “специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким 

условима (домови здравља и здравствени центри), рад у лабораторијама, 
рад на превентиви и у комисијама“     иако у Уредби о коефицијентима 

...постоји група послова: „послови специјалиста и магистара здравствених 

сарадника“ где би дипломирани фармацеути специјалисти   требало да се 
сврстају код одређивања коефицијената, тако да су због тога плате тих 

запослених биле веће за око 15%.“ 
 
За конкретне податке о незаконито увећаном коефицијенту за обрачун 

плате за троје запослених и два директора Апотеке Бор, закључиваним 
уговорима о раду, дат је упут о месту у записнику где се налазе. 

 

II  Контролом је утврђено да је у Апотеци Бор у целом контролисаном 
периоду од 2006-2016.године вршен обрачун и исплата стимулације на плату, 
од 30%, која није у вези са радним учинком запослених, за коју не постоји акт 
за обрачун и исплату и за коју не постоје извештаји о нестандардно већем радном 
учинку, а што је најбитније таква исплата није имала основа, с обзиром на јако 
велики обим неизмирених обавеза према добављачима које је Апотека Бор 
имала у сваком тренутку, у целом периоду од 2006.године до 2016.године, 
посебно од 2011.године до 2016.године. 

Контролом је утврђено да обрачун стимулације запослених није поткрепљен 
извештајем непосредног руководиоца о радном ангажовању, које је разлог за 
обрачун и исплату стимулације. 

 
За обрачун и исплату сати приправности за директора и за друге 

запослене чије су платне листе за више месеци обрађене и описане у  записнику, 
није дат на увид било какав акт. 

За обрачун и исплату „праве стимулације“ за директора и за запослене 
чије су платне листе за више месеци обрађене и описане у  записнику није дат на 
увид било какав акт којим се такав обрачун дозвољава. 

Извршена је исплата у износу целе сопствене плате сваком 
запосленом као распоред из финансијског резултата на крају 2006.године, за 
шта такође није било могућности с обзиром да се  и тада дуговало 
добављачима 113 милиона динара. 

Контролом је утврђено да је плата једног од директора, поред тога што је 
обрачуната по незаконитом коефицијенту, увећавана и по више других основа, 
нереално и неосновано. Без извештаја о реализованом прековременом раду, 
наложеној „приправности“ и извештаја о постојању основа за исплату стимулације 
два пута по 30%, редовно је вршен обрачун плате са таквим увећањима у трајању 
од више година. Тако је у децембру 2008.године преко редовне плате исплаћено 
40 сати прековременог рада и две стимулације од по 30%, у децембру 2009.године 
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исплаћено  32 сата прековременог рада, 272 сата приправности  и две стимулације 
од по 30%, у децембру 2010.године је исплаћено 40 сати прековременог рада, 272 
сата приправности  и две стимулације од по 30%, што наводи на закључак да је 
најмање две године на овакав начин вршен обрачун плате. 

У контроли је сачињен извештај о средствима која су у Апотеци Бор у 
периоду од 2006.-2016.године искоришћена за исплату „фиктивне стимулације“, 
„праве стимулације“ и „зараде из добити“  и подаци су коришћени приликом 
анализирања финансијског положаја Апотеке Бор, у више табеларних приказа који 
су саставни део записника о контроли. 

Извештај показује да је Апотека Бор неосновано за исплату  
запосленима у наведеном периоду утрошила  265.388.167 динара заједно са 
социјалним доприносима на терет послодавца. Ова исплата није имали 
реалну основу,  првенствено због лошег финансијског положаја  у коме се 
Апотека Бор налазила. 

Из Табеле број 20, колоне 13 и 14,  види се да је за неосноване исплате за 
награђивање запослених у Апотеци Бор  у 2006.години утрошено  20.577.650 
динара, а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у 
износу од 112.933.326 динара. Исплаћени износ по основу награђивања 
запослених чини 18,22% неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2007.години утрошено  је за награђивање запослених 18.818.437 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
191.658.418 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
9,82% неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2008.години утрошено  је за награђивање запослених 22.938.683 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
194.226.077 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
11,81% неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2009.години утрошено  је за награђивање запослених 26.620.319 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
332.366.300 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 8% 
неизмирених обавеза према добављачима. 

У 2010.години утрошено  је за награђивање запослених 26.107.345 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
442.156.448 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
5,9% неизмирених обавеза према добављачима а чак 19,71% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2011.години утрошено  је за награђивање запослених 27.559.966 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
545.552.479 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
5,05% неизмирених обавеза према добављачима, а 10,36% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2012.години утрошено  је за награђивање запослених 30.417.315 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
481.288.864 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
6,32% неизмирених обавеза према добављачима, а чак 20,63% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима.  

У 2013.години утрошено  је за награђивање запослених 31.891.411 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
402.544.497 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
7,92% неизмирених обавеза према добављачима, а чак 16,14% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2014.години утрошено  је за награђивање запослених 29.291.391 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
414.454.438 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
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7,07% неизмирених обавеза према добављачима, а чак 20,99% неизмирених 
доспелих обавеза према добављачима. 

У 2015.години утрошено  је за награђивање запослених 22.240.119 динара 
а истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
460.125.856 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
4,83% неизмирених обавеза према добављачима а 7,56% неизмирених доспелих 
обавеза према добављачима. 

У 2016.години утрошено  је за награђивање запослених  8.925.530 динара а 
истовремено су остале неизмирене обавезе према добављачима у износу од 
428.327.302 динара. Исплаћени износ по основу награђивања запослених чини 
2,08% неизмирених обавеза према добављачима а 2,11% неизмирених доспелих 
обавеза према добављачима, с обзиром да су скоро све обавезе доспеле јер је 
рачун Апотеке Бор у блокади јер су сви рокови за измиривање обавеза давно 
протекли. 

Доспеле обавезе су на крају сваке године биле мање од укупних 
обавеза, али веће од средстава утрошених за стимулације и друге 
неосноване исплате и 5 до 6 пута у 2010., 2012., 2013., 2014  години, или скоро 
10 пута у 2011.години, или 13 пута у 2015.години или чак 47 пута у 2016.години 
,када су све обавезе углавном биле доспеле. 

 
Колона 6 Табеле 22 показује колики је износ средстава за исплату личних 

примања и материјалних трошкова(без расхода за лекове и другу робу за продају) 
недостајао у односу на маржу која је требало да буде једини наменски део 
средстава за те расходе. Другим речима то је износ који је ненаменски утрошен у 
наведеним годинама за лична примања уместо за лекове и помагала која иду на 
терет РФЗО и друге лекове и робе за комерцијалну продају. 

Обим ненаменске потрошње креће се од износа 32.905.957 динара у 
2006.години до 96.276.200 динара у 2015.години,  а укупно у посматраном 
периоду од 2006.-2016.године уместо за лекове и друге робе утрошено је за 
плате и материјалне трошкове и друге расходе за пословање апотеке укупно 
743.940.033 динара. 

Не улазећи у објективност и реалност разлога за повећање броја апотека-
продајних места и отварања нових радних места у мањим местима и 
запошљавање нових радника, констатује се да је  из године у годину износ марже 
покривао све мањи проценат расхода за плате и друга примања-у 2006.години је 
покривеност била 79,22%, у 2007.години 74,82%, у 2008.години 65,69%, у 
2009.години 75,61%, у 2010.години 80,46% у 2011. години 70,82%, у 2012.години 
59,79%, у 2013.години 62,94%, у 2014.години 56,39%, у 2015.години 42,9% и у 
2016.години само 40,24% иако нису исплаћене плате у тој години за целу годину.  

Кад се обухвате и остали текући расходи и издаци(осим лекова и робе за 
продају) које је требало финансирати средствима од марже ситуација је доста 
лошија-износ марже покривао је расходе у 2006.години са  63,06%, у 2007.години  
са 62,05%, у 2008.години са 54,45%, у 2009.години са 61,86%, у 2010.години са 
66,58% у 2011. години 57,73%, у 2012.години са 49,01%, у 2013.години 54,16%, у 
2014.години 49,12%, у 2015.години са само 36,96% и у 2016.години са само 35,08% 
иако нису исплаћене плате у тој години за целу годину.  

Ова ситуација је могла бити боља да је поштован закон и економски 
принципи пословања па да у ситуацији када није било довољно реалних а 
наменских прихода за исплату плата,  нису обрачунаване и исплаћиване 
стимулације запосленима, које укупно износе за посматрани период 225.095.985 
динара у бруто износу, односно 265.388.167 динара укупно са доприносима на 
терет послодавца који су морали бити исплаћени, чиме би се ненаменска употреба 
средстава са 743.940.033 динара смањила на 478.551.866 динара, односно за 
35,67%. 
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Од наведеног износа процењује се да нето исплата запосленима 

износи око 155-160 милиона динара, што је имовинска корист омогућена 
запосленима Апотеке Бор у периоду од 2006.-2016.године, на штету Апотеке 
Бор, несавесним и незаконитим поступањем директора Апотеке Бор који су 
били на функцији у том периоду. Део за припадајуће социјалне доприносе на 
терет радника и на терет послодавца у оквирном износу од 105-110 милиона 
динара је штета по Апотеку Бор начињена због исплата личних примања за 
које није имала нити правни основ, нити финансијске могућности да их 
исплати. 

 
Тачан обим нето исплате запосленима као незаконита имовинска 

корист мора да се изведе (уколико се покрене поступак утврђивања кривичне 
одговорности) из платних листи сваког запосленог за сваки месец у 
наведеном периоду, а такође и тачан обим утрошених средстава за 
припадајуће социјалне доприносе на терет радника и на терет послодавца. 

 

Ради утврђивања одговорних лица за конкретан период пословања у 
пријави су наведени подаци  о свим одговорним лицима  у Апотеци Бор, са 
обухватом времена у коме су била одговорна лица: 

 
III  Контролом је утврђено да је Апотека извршила нерационалну 

набавку велике количине робе у 2011.години, од  добављача ГСН  ГРОУП 
Земун и добављача „Алфа медиа поол“ доо Београд,  којом  је 
проузрокована стварна штета од  23.466.004,48 динара по Апотеку Бор, с 
обзиром да је укупно плаћено добављачима 24.584.651 динар а  продајом те 
робе је Апотека Бор остварила само 1.118.646,52 динара(види се из Табеле 
14) или 4,55% а преостала роба је делом  расходована, делом више пута 
претрпела снижење цене до симболичних 99 динара по комаду и потом 
донирана,  и тако  начињена  штета по Апотеку Бор у износу од 23.466.004,48 
динара. 

Апотека Бор није пружила на увид требовања за наведену набављену 
робу, да би се утврдило тачно ко је поменуту набавку наручио, а за коју је 
утврђено да је проузроковала фактичку штету по Апотеку Бор у износу од 
23.466.004,48 динара. У том случају одговорност за насталу штету сноси 
директор Апотеке Бор. 

Из Рекапитулације Табеле 11 види се да је од добављача ГСН ГРОУП доо 
Земун извршена набавка производа Лифе фор за 20.877.976 динара-колико је 
изнела обавеза према добављачу, а да је за те исте производе калкулацијом цена 
утврђена продајна вредност од 25.053.571,20 динара.  

Из Табеле 14 види се да је извршена продаја наведених производа за 
укупно 1.118.646,52 динара или само 4,46% укупне вредности. Сва остала роба је 
или расходована или донирана по рекламној цени(нивелације цена су описане у 
основном делу записника). 

Из Табеле 14 се такође види да је у материјалном књиговодству Апотеке 
Бор евидентирано да је извршен велики обим расхода Зелене кафе –у износу од 
5.150.072,23 динара и велики обим расхода за Фор лифе Хито шејк за 
мршављење-у износу од 5.504.988,50 динара(продајна вредност овог 
производа била је 6.476.500,80 динара што значи да је 85% робе расходовано 
у 2013.години. 

Што се Зелене кафе Леонтина тиче исти производ је набављен и од другог 
добављача –Алфа медоа поол доо Београд и формирана је продајна вредност од 
4.448.010 динара.   
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Продајна вредност зелене кафе од оба добављача износила је 
6.227.214 динара а тај производ је у 2013.години и највећим делом у 
2014.години расходован у вредности од 5.150.072,23 динара што је 82,7 % 
укупне продајне вредности. 

 

Значајно је истаћи да су формиране продајне цене за набављене 
производе из Табеле 11 од 1.040,76 динара по комаду па до 2.242,94 

динара и 1.962,58 за Фор лифе Хито шејк а 1.779,20 динара за зелену 
клафу, а набављене су количине од 1.650 комада до 3.200 комада по 
производу из програма Фор лифе, а 3.500 комада зелене кафе 

Леонтина. 
Набавка производа је извршена у марту 2011.године, а због лоше продаје 

прво снижење цена извршено је у јулу 2011.године, друго у фебруару 2012.године, 
треће и четврто снижење цена у априлу 2012.године. 

Производ Зелена кафа Леонтина  није трпео снижења цене али је у 
2014.години целокупна преостала залиха (88% од набавке) расходована(вредност 
расхода 5.150.072,23 динара), производ For life Hito shejk имао је само једну –прву 
нивелацију цена али је у 2013.години целокупна набављена количина овог 
производа расходована(вредност расхода 5.504.988,5 динара), производ For life 
Health Energy је претрпео прве три нивелације а сви остали производи  су имали 
четири нивелације и сведени на рекламну цену од 99 динара, па и такви нису 
продати, већ је велика количина донирана удружењима грађана.  

Из Табеле 14 се види да је поред производа набављених од добављача 
ГСН ГРОУП доо Земун било и других производа чија продаја није ишла на жељени 
начин и да је било расходовања у 2012. и 2013.години. 

Из Табеле 14а која је прилог записнику о контроли се види колико су 
прецењене количине за набавку у 2011.години и колико су залихе те робе на 
крају 2011.године енормно велике у односу на продате количине, односно 
колико је занемарљиво мала количина робе продата у односу на набављену 
количину.  

Залихе робе на крају 2011.године биле су веће у односу на продату 
количину у тој години-од 2,35 пута за Проспера сируп бршљена од 150 грама, па 
до 2640 пута  за Life for Weight Control(који је од 2641 комад продат у количини од 
само 1 комад). 

 
Одлуком Управног одбора Апотеке Бор(председник др.Синиша 

Србуловић) број 1427 од 26.04.2012.године, на телефонској седници  одлучено  
да се у случајевима поднетих захтева за одобравање донације захтеви размотре и 
оцени њихова основаност а потом ради реализације закључи уговор о донаторству 
у виду донације производа. У образложењу је наведено да је Управни одбор овако 
одлучио ради решавања конкретних и будућих захтева за доделу донације. 

Одлуком није утврђено на ком нивоу је неопходно и ко да оцени 
основаност поднетих захтева за донацијом. 

Контролом је утврђено да су на основу наведене Одлуке закључени уговори 
о донаторству којима је донирана роба углавном из  набавке од „ГСН групе“ 
доо Земун - суплементи-производи из програма „LIFE“,  набављени у 
2011.години без потребне процене потребе за таквим производима, тако је 
готово сва роба максимално снижена и на крају донирана другим лицима. 
Утврђено је да ни уз један уговор не постоји оцена основаности давања донације, 
нити било какво образложење у вези донација. 

 
Наведени су лични подаци за директора Апотеке Бор у време када је 

извршена набавка наведених производа, смањење цена, донирање 
производа и расход зелене кафе и хито шејка за мршављење . 
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IV У тачци 13 записника- Констатације о финансијском стању Апотеке 

Бор, на основу извршене књиговодствене евиденције пословних промена у 
периоду 2006.-2016.година представљени су подаци о лошем финансијском 
стању Апотеке Бор у низу година уназад. 

 
Инспекцијска контрола је у основи планирана да се анализира период од 

2011-2016.године, међутим ради сагледавања узрока западања ове установе у све 
веће дубиозе и пребацивања проузроковане штете на терет буџета општине Бор 
путем принудних наплата својих потраживања од стране запослених ове установе 
и од стране добављача, морало је да се пропрати и пословање установе, од 
преузимања оснивачких права од стране Општине Бор па до данас, по питању 
редовности измиривања обавеза према добављачима, пре свега утврђивања 
узрока за нагомилавање неизмирених обавеза Апотеке Бор. 

 
Контрола је показала да се у посматраном периоду пословање Апотеке 

Бор водило на  недомаћински начин, преузимањем незаконитих обавеза према 
запосленима, вршењем нерационалних набавки без подробног истраживања 
тржишта, што је узроковало велики обим расхода због истека рока употребе,  са 
присутним великим обимом мањкова робе на пописима који нису стављани на 
терет рачунополагача већ на терет Апотеке Бор, са нерационалним осталим 
трошковима пословања,  тако да је Апотека Бор, уз све лошију позицију на 
тржишту уопште(због отварања апотека из приватног сектора), сваке године само 
гомилала неизмирене обавезе према  добављачима, како добављачима са 
позитивне листе лекова тако и према добављачима са негативне листе лекова и 
другим добављачима и суочила се са катастрофалним последицама.   

Обавезе према запосленима  се путем принудне наплате преносе на 
оснивача, што има још теже последице на цео јавни сектор у општини и у оцени 
одговорности још више би требало да повећа тежину одговорности одговорних 
лица Апотеке Бор од 2006.-2016-године. 

 
 У прилогу ове пријаве достављен је цео Записник о инспекцијском надзору 

Здравствене установе „Апотека Бор“ у Бору,  број  47-6/2017-II од 
12.06.2017.године,  ради документовања садржине пријаве и евентуалног 
изналажења од стране Основног јавног тужилаштва и других података који указују 
на кривичну одговорност овлашћених лица из Апотеке Бор. 

 
II-4. Редовна канцеларијска контрола Рукометног клуба Брестовац по 

Налогу за контролу број 47-7/2017-II од 19.06.2017.године а на иницијативу  
Рукометног клуба Брестовац поднету Захтевом за вршење контроле од 
09.03.2017.године. 

Извршена је контрола наменског и законитог коришћења средстава  која је 
Рукометни клуб Брестовац добио из буџета општине Бор на Конкурсу за 
суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период 
јануар-јун 2016.године, а за реализацију Програма по Уговору о суфинансирању 
пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар-јун 
2016.године, број 401-232/2016-III-01 од 20.04.2016.године, са Анексом  број 
401-232/1/2016-III-01 од 27.04.2016.године, у износу од 420.579 динара. 

 

II-4.1. Записник о инспекцијском надзору Рукометног клуба 
Брестовац број 47-7/2017-III-06 од 03.07.2017.године  

 
 Са становишта буџетске инспекције наводим неправилности у 

пословању Рукометног клуба Брестовац, које су уочене приликом 
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контроле потрошње буџетских средстава у реализацији одобреног 
програма у области спорта: 

-Одлуке Управног одбора клуба да се изврши нека набавка, или да се 
изврши исплата неке накнаде или друге обавезе, нема основни садржај већ само 
преамбулу, назив и образложење. Опис диспозитива ових аката мора да буде 
приказан у довољном обиму да буде јасан, прецизан и конкретан, да би се из 
истог видела активност РК Брестовац која треба да уследи након доношења 
одлуке, са конкретним квантитативним и вредносним подацима,  или са 
упућивањем на други документ који садржи такве податке. 

-Закључени уговори нису довољно конкретно дефинисани, што се тиче 
предмета уговора. Неопходно је да предмет уговора има опис који треба након 
уговорања да буде и предмет рачуна-фактуре која се добије на основу тог 
уговора и да уговорене врсте, количине и вредности роба или услуга буду 
набављене и фактурисане клубу од стране идспоручиоца. 

-Дешавало се да уговоре не закључи заступник клуба већ друго лице-
често тренер у клубу који се у пракси и стара да се поједине активности 
спроведу, посебно око опремања такмичара и чланова клуба и одласка на 
утакмице. Друго лице мора увек да поседује овлашћење Скупштине РК 
Брестовац за заступање клуба и закључивање уговора. 

-Извештаји и обавештења о спроведеној набавци робе или услуге који су 
презентовани у контроли, нису попуњени свим потребним подацима и нису 
прецизно сачињени. Форма извештаја је одговарајућа за набавке испод 500.000 
динара годишње( као доње граничне вредности за јавне набавке мале 
вредности, по Закону о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 
68/15), које је РК Брестовац спроводио за робу и услуге у контролисаном 
периоду, међутим РК Брестовац се није старао да податке о истраживању 
тржишта забележи и прецизно унесе у форме образаца које је пружио на увид.  

-Обрасци понуда које је РК као готове слао понуђачима и тражио доставу 
понуде на тим обрасцима, нису комплетно и прецизно попуњени, а понекад су 
вршене исправке на њима које нису оверене.  

-Постоје рачуни за купљену робу или услуге који нису потписани за пријем 
робе или услуге. 

-Документа из пословања нису редовно завођена  и не постоји на сваком 
документу датум израде, из ког разлога се не може увек утврдити хронолошки 
редослед активности клуба. 

-Уговори закључени са службеним лицима за услугу на утакмицама које се 
одржавају не садрже податак о томе на којој утакмици ће се вршити услуга, 
нити на који ће се текући рачун извршити уплата накнаде и да ли се ради о 
бруто или нето накнади. Уговор мора да садржи све наведене конкретне 
податке као основ за следна плаћања по уговору. 

-Код исплате накнада спортским стручњацима и службеним лицима 
издаване су „признанице“ које на основу своје садржине значе да је исплата 
извршена у готовом новцу(на дан одржавања утакмица), што није тако, јер је 
исплата фактички извршена преносом средстава са рачуна клуба на текући 
рачун лица које прима накнаду. То значи да се мора установити други вид 
потврде-о извршеној услузи и оствареном праву на одговарајући износ накнаде, 
за услугу на конкретној утакмици.   

 
Међутим, с обзиром да је од стране Општинске управе Бор и Комисије за 

спорт прихваћен Захтев Рукометног клуба Брестовац број 401-232/2016-III од 
30.03.2016.године, за суфинансирање програма из поља суфинансирања „Спорт 
у насељеним местима, којим је тражено финансирање буџетским средствима 
свега што је РК Брестовац у захтеву навео и што је у претходном садржају 
записника обрађено, и затим је Решењем о расподели средстава за 
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суфинансирање пројеката/програма у области спорта из буџета општине Бор 
за период јануар-јун 2016.године  број 401-280/2016-III-01 од 15.04.2016.године, 
опредељено клубу  420.579 динара за финансирање наведених потреба  и с 
обзиром да овај клуб, као и скоро сви остали спортски клубови, нема стручно 
оспособљена лица из области права и финансија, то је у овој контроли 
процењено да грешке у поступцима набавки које је  РК Брестовац спроводио и у 
сачињавању докумената односно рачуноводствених исправа, не производе 
такав ризик да имају за последицу злоупотребу средстава добијених из буџета 
општине Бор, тако да је закључено након контроле да не постоји ризик који би 
за последицу имао неприхватање  потрошње буџетских средстава за реалну и 
оправдану потрошњу у спровођењу програма и самим тим спречавање РК 
Брестовац да не може да конкурише за нова средства. 

 
Међутим средства која су утрошена за непланиране намене 

Програмом који је суфинансиран буџетским средствима и која нису 
оправдана документацијом која се садржајно односи на трошење тих 
средстава, као и средства која су за поједине позиције остала 
непотрошена, ненаменски су утрошена и у укупном збиру за Програм 
износе 47.107,62 динара.  

Износ  није прихваћен као оправдан за потрошњу из буџетских средстава, 
из разлога што:или није планиран трошак Програмом,  или се трошкови не 
односе на календар такмичења који је приликом контроле презентиран 
инспекцији, или је начињен већи трошак од планираног обима за позицију плана.  

Такође је у обрачун неоправданих средстава обухваћен и износ који је 
након свих трошкова који се признају остао непотрошен за одређену позицију 
расхода. 

 
 Коначни закључак након прве основне контроле је да је Рукометни 

клуб Брестовац по Уговору о суфинансирању пројеката/програма у 
области спорта у општини Бор за период јануар-јун 2016.године, број 401-
232/2016-III-01 од 20.04.2016.године, са Анексом  број 401-232/1/2016-III-01 од 
27.04.2016.године, добио буџетска средства у износу од 420.579 динара , да 
је потрошено по документацији која је презентована,  без провизије банке 
укупно 421.208,92 динара, да нису признати трошкови у износу од 47.737,54 
динара, да је оправдана потрошња у износу од 373.471,38 динара и да је у 
буџет општине Бор потребно извршити повраћај средстава у износу од 
47.107,62 динара. 

 

 
Мере 

 
 
1.Налаже се Ркометном клубу Брестовац да на рачун буџета Општине 

Бор, број 840-164640-35, посредно преко уплатног рачуна са називом -
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне 
године број 840-772114843-79, са позивом на број 17 027 по моделу 97,  изврши 
повраћај буџетских средстава у износу од 47.107,62 динара, који је ненаменски 
утрошен током реализације Програма по Уговору о суфинансирању 
пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар-јун 
2016.године  број 401-232/2016-III-01 од 20.04.2016.године, са Анексом тог уговора 
Рок: 31.07.2016.године 

 
 2. Налаже се Рукометном клубу Брестовац да набавке добара или 
услуга које врши ради реализације програма и пројеката који се финансирају 
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буџетским средствима добијеним на конкурсима локалне самоуправе Бор, врши у 
складу са важећим Законом о јавним набавкама, у складу са својим Статутом и 
у складу са одобреним програмом или пројектом који се финансира, уз обавезно 
потврђивање пријема добара или услуга од стране овлашћених лица клуба, по 
извршеној испоруци.  
 
 Рок: континуирано примењивати у пословању када услови то захтевају, од 
пријема записника и даље на неодређени рок. 
 

3. Налаже се Рукометном клубу Брестовац да одлуке које доноси у 
свом пословању, као акта за конкретну реализацију, сачињава тако да 
садржајно буду комплетне-позив на прописе или општа акта, назив, диспозитив-
концизан и прецизан садржај одлуке и образложење, а да уз одлуке прилаже 
пратећу документацију којом се може потврдити и доказати разлог за доношење 
такве одлуке и садржај такве одлуке. 
 
 Рок: континуирано примењивати у пословању када услови то захтевају, од 
пријема записника и даље на неодређени рок. 

 
4. Налаже се Рукометном клубу Брестовац да Уговоре које закључује у 

свом пословању довољно конкретно дефинише, што се тиче предмета 
уговора. Неопходно је да предмет уговора има опис који треба након уговорања 
да буде и предмет рачуна-фактуре која се добије на основу тог уговора и да 
уговорене врсте, количине и вредности роба или услуга буду набављене и 
фактурисане клубу од стране испоручиоца. 

 
 Рок: континуирано примењивати у пословању када услови то захтевају, од 
пријема записника и даље на неодређени рок. 

 
5. Налаже се Рукометном клубу Брестовац  да уговоре које закључује 

са службеним лицима за услугу на утакмицама које се одржавају, закључи 
тако да садрже прецизан предмет уговора-податак о томе каква се услуга 
уговара, на којој утакмици ће се вршити услуга, број текућег рачуна на који ће се 
извршити уплата накнаде, дефинисање да ли се ради о бруто или нето накнади, 
како би уговор садржао све неопходне конкретне податке као основ за следна 
плаћања по уговору. 

 
Рок: континуирано примењивати у пословању када услови то захтевају, од 

пријема записника и даље на неодређени рок. 
 

II-4.2. Измена и допуна Записника о инспекцијском надзору 
Рукометног клуба Брестовац број 47-7/2017-III-06 од 03.07.2017.године, 
деловодни број 47-7/2017-III-06 од 17.07.2017.године, сачињену на основу, у року 
достављене, примедбе са доказном документацијом. 

Након обраде накнадно достављене документације од стране РК 
Брестовац износ неоправдано и ненаменски утрошених средстава смањен је 
на 32.107,62 динара и у том смислу извршена је измена записника о контроли 
свуда где је било потребно.  

 
II-4.3. Измена Записника о инспекцијском надзору Рукометног клуба 

Брестовац број 47-7/2017-III-06 од 03.07.2017.године са Изменом и допуном 
Записника о инспекцијском надзору Рукометног клуба Брестовац број 47-
7/2017-III-06 од 03.07.2017.године деловодни број 47-7/2017-III-06 од 
17.07.2017.године, деловодни број 47-7/2017-III-06 од 11.08.2017.године. 
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Измена записника је сачињена због уочене грешке у исписивању рока за 
извршење наложене мере. 

 
II-4.4. Службена белешка о контроли извршења мере наложене 

Записником о инспекцијском надзору Рукометног клуба Брестовац број 47-
7/2017 од 03.07.2017.године, са Изменом и допуном Записника о 
инспекцијском надзору Рукометног клуба Брестовац деловодни број 47-
7/2017 од 17.07.2017.године и Изменом Записника о инспекцијском надзору 
Рукометног клуба Брестовац деловодни број 47-7/2017 од 11.08.2017.године, 
деловодни број 47-7/2017 од 06.11.2017.године. 

Након обављене накнадне контроле и прикупљених информација 
закључено је да Рукометни клуб Брестовац није поступио по наложеној  
мери, јер није у наложеном року до 21.08.2017.године, посредно преко уплатног 
рачуна са називом -Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета 
општине из претходне године број 840-772114843-79, са позивом на број 17 027 
по моделу 97,  извршио повраћај буџетских средстава на рачун буџета 
општине Бор број 840-164640-35 у износу од 32.107,62 динара, који је 
ненаменски утрошен током реализације Програма по Уговору о суфинансирању 
пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар-јун 
2016.године  број 401-232/2016-III-01 од 20.04.2016.године, са Анексом тог уговора 
број 401-232/1/2016-III-01 од 27.04.2016.године 

 
 
II-4.5.Решење број 47-7/2017 од 07.11.2017.године, којим је Рукометном 

клубу Брестовац наложена иста  мера по којој није поступљено по налогу из 
записника о контроли и дат нови крајњи рок за поступање по мери: 

Извод из Решења: 
„1.Налаже се Рукометном клубу Брестовац да на рачун буџета 

Општине Бор, број 840-164640-35, посредно преко уплатног рачуна са називом 
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне 
године број 840-772114843-79, са позивом на број 17 027 по моделу 97,  изврши 
повраћај буџетских средстава у износу од 32.107,62 динара, који је ненаменски 
утрошен током реализације Програма по Уговору о суфинансирању 
пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар-јун 
2016.године  број 401-232/2016-III-01 од 20.04.2016.године, са Анексом тог уговора 
број 401-232/1/2016-III-01 од 27.04.2016.године, а конкретније -средства у износу од 
32.107,62 днара су или утрошена за непланиране намене Програмом који је 
суфинансиран буџетским средствима, или нису оправдана документацијом која се 
садржајно односи на трошење средстава за одређену намену, или су за поједине 
позиције расхода остала непотрошена у односу на план. 

Рок: 15 дана од дана пријема овог Решења.“ 
 
II-4.6.Службена белешка о контроли извршења мере наложене 

Решењем број 47-7/2017 од 07.11.2017.године, деловодни број 47-7/2017 од 
03.01.2018.године. 

 
Извод из Службене белешке: 
„На основу напред наведеног закључује се да Рукометни клуб Брестовац 

није поступио по наложеној  мери Решењем број 47-7/2017 од 
07.11.2017.године, јер у наложеном року од 15 дана од дана пријема 
Решења(примљено 15.11.2017.године), односно у року до закључно са 
30.11.2017.године, посредно преко уплатног рачуна са називом -Меморандумске 
ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године број 840-
772114843-79, са позивом на број 17 027 по моделу 97,  није извршио повраћај 
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буџетских средстава на рачун буџета општине Бор број 840-164640-35 у 
износу од 32.107,62 динара, који је ненаменски утрошен током реализације 
Програма по Уговору о суфинансирању пројеката/програма у области спорта у 
општини Бор за период јануар-јун 2016.године  број 401-232/2016-III-01 од 
20.04.2016.године, са Анексом тог уговора број 401-232/1/2016-III-01 од 
27.04.2016.године. 

Како Рукометни клуб Брестовац није извршио коначно Решење 
Буџетске инспекције општине Бор број 47-7/2017 од 07.11.2017.године, 
начинио је прекршај из члана 103 став 1 тачка 8) Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС„ бр: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/25-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) у вези 
са чланом 87 истог закона.“ 

 
II-4.7.Захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног 

лица Рукометног клуба Брестовац број 47-7/2017 од 04.01.2018.године  
 
Извод из захтева: 
 
„Против: 

 
1. Горана Антонијевића, председника Управног одбора  и заступника 

Рукометног клуба Брестовац, са  пребивалиштем у селу Брестовац код Бора, 
ул.Шарбановачка број 44, ЈМБГ 2604967751014, број личне карте 7709460. 

 
Због тога 
 
I  Што као  председник Управног одбора  - одговорно лице Рукометног 

клуба Брестовац,  у датом року -до 30.11.2017.године није извршио коначно 
Решење број 47-7/2017-III-06 од 07.11.2017.године, којим је буџетски инспектор 
Општине Бор наложио  Рукометном клубу Брестовац да у року од 15 дана од 
дана пријема Решења на рачун буџета Општине Бор, број 840-164640-35, 
изврши повраћај буџетских средстава у износу од 32.107,62 динара, за који је 
контролом утврђено да је ненаменски утрошен током реализације Програма по 
Уговору о суфинансирању пројеката/програма у области спорта у општини Бор за 
период јануар-јун 2016.године  број 401-232/2016-III-01 од 20.04.2016.године, са 
Анексом тог уговора број 401-232/1/2016-III-01 од 27.04.2016.године,  а што је 
констатовано у Службеној белешци о контроли извршења мере наложене 
Решењем број 47-7/2017 од 07.11.2017.године, деловодни број  47-7/2017 од 
03.01.2018.године, 

 

чиме је Горан Антонијевић, председник Управног одбора  и заступник 
Рукометног клуба Брестовац, извршио прекршај из члана 103, став 1 тачка 8) 

Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС„ бр: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), у вези са чланом 87 истог Закона  и чланом 18 
став 1 Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске 
инспекције(„Сл.гласник РС„ бр: 93/2017).“ 

 
 

II-5. Редовна канцеларијско-теренска контрола Установе Спортски 
центар „Бор“  Бор, по Налогу за инспекцијски надзор број  47-9/2017-II од 
19.07.2017.године, а на иницијативе по захтевима Општинске управе Бор: 
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-Захтеву број 401-45/2017- III-01 од 17.02.2017.године, којим се тражи 
контрола спроведених набавки за нафтне деривате од ДОО „Михајловић“ Доња 
Мутница, у 2017.години. 

-Захтеву број 401-447/2016-III-01 од 11.07.2016.године којим се тражи 
контрола спроведене набавке услуге обезбеђења купача на отвореним базенима 
УСЦ „Бор“, у 2016.години. 

-Захтеву број 401-551/2014-II-01 од 26.06.2014.године којим се тражи контрола 
поступка набавке и реализације закљученог уговора за репарацију ресторанских 
столова и столица са ЗР „Елит декор“ Бор. 

-Захтеву број 401-550/2014-II-01 од 26.06.2014.године којим се тражи контрола 
контрола набавке кошаркашких конструкција(за шта су одобрена средства из 
текуће буџетске резерве) и начин финансирања истих. 

-Захтеву број 401-311/2016- III-01 од 28.04.2016.године којим се тражи 
контрола реализације уговора о продаји електричне енергије у 2016.години и 
поступак набавке за ел.енергију. 

-Захтеву број 401-207/2017-III-01 од 13.06.2017.године којим се тражи 
контрола реализације уговора о продаји електричне енергије са ЕПС-ом од 
07.04.2017.године. 

 
II-5.1. Записник о инспекцијској контроли Установе Спортски 

центар „Бор“  Бор број 47-9/2017-III-06 од 31.10.2017.године. 

Обављена је контрола материјално-финансијског пословања и 
коришћења средстава установе у периоду од 01.01.2016.године до 

30.06.2017.године, утврђене су незаконитости и неправилности у пословању 
и наложене мере за исправку стања.  

 
Извод из записника: 

„Закључак 
 
1.Установа Спортски центар „Бор“  у  Бору, коју је основала Општина 

Бор, подлеже контроли буџетске инспекције као индиректан корисник 
средстава буџета општине Бор (члан 85 став 3 тачка 1) Закона о буџетском 
систему).Надлежан директан корисник за Установу Спортски центар „Бор“  у  Бору 
је Општинска управа општине Бор. 

 
Контрола је извршена од стране буџетског инспектора Ружице 

Михајловић, на основу Налога за инспекцијску контролу Установе 
Спортски центар „Бор“  Бору,  број  47-9/2017-II од 19.07.2017.године, са 
циљем да се утврди да ли се материјално-финансијско пословање водило у 

складу са законом и интерном регулативом.  
Предмет контроле је материјално-финансијско пословање и 

коришћење средстава установе у периоду од 01.01.2016.године до 
30.06.2017.године. 

 

2.Установа Спортски центар „Бор“ је основана Одлуком о 

оснивању Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, број 022-303/2009- I 
од 29.09.2009.године, са изменом број 022-231/2016-I од 
21.11.2016.године. 

 

3.Установа Спортски центар „Бор“ има донете опште акте на 
основу којих послује: 
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-Статут Установе Спортски центар „Бор“ Бор, број 3/2009-III од 
09.10.2009.године, са допуном статута  број 709/2010 од 28.04.2010.године и 
изменама статута број 1922/2013 од 09.12.2013.године.  

Сачињен је нови Статут Установе Спортски центар Бор“ у Бору број 689 од 
02.06.2017.године, уз сагласност Скупштине општине Бор Решењем  о давању 
сагласности на Статут УСЦ „Бор“ у Бору, број 022-54/2017-I од 28.07.2017.године. 

Правилник о раду код послодавца Установе спортски центар „Бор“ број 
1863/2013 од 28.11.2013.године. 

Овај правилник по питању додатака на основну плату није у складу са 
Законом о платама у државним органима и јавним службама, с обзиром да је њиме 
утврђен додатак за недељни рад од 20% на основну плату, и додатак за рад у 
сменама од 26% на основну плату, а Закон не даје основ да се такви додаци 
пропишу општим актом.  

Правилник о безбедности и здрављу на раду број 1047/2013 од 
12.07.2013.године. 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 
радних места у Установи Спортски центар „Бор“ у Бору , број 1622/2014 од 
12.11.2014.године 

Правилник о организацији буџетског рачуноводства, деловодни 
број 1821/2011 од 22.11.2011.године. 

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Установи 
Спортски центар „Бор“, број 149/2016 од 08.02.2016.године. 

Остали акти: Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у 
службене сврхе број 2038/2011 од 26.12.2011.године; Правилник о радној 
дисциплини и понашању запослених  УСЦ „Бор“ у Бору број 42/2013 од 
10.01.2013.године; -Правилник понашања запослених у УСЦ „Бор“ у Бору број 
1864/2013 од 28.11.2013.године; Правилник о спречавању злостављања на 
раду, број 42-1/2013 од 10.01.2013.године.  

 
4.Установа Спортски центар „Бор“ у Бору није донела, а у циљу 

економичног и ефикасног пословања треба да донесе и следеће акте: 
-Акт о регулисању права коришћења средстава на име репрезентације, 
-Акт о регулисању права коришћења службених мобилних телефона од 

стране запослених, 
-Акт о регулисању права коришћења службених возила и о евиденцији 

пређене километраже и потрошње горива, 
-Акт којим ће се утврдити начин формирања залиха робе и материјала, 

право располагања робом и материјалом, начин евидентирања залиха, начин 
формирања цене робе и производа за продају, начин евидентирања продаје робе 
и производа. 

 
5.Установа Спортски центар „Бор“ благовремено је, према упутствима 

Општинске управе Бор као директног корисника буџетских средстава, сачињавала 
Финансијске планове установе за 2016.годину и 2017.годину и мењала их према 
својим потребама и изменама Одлука о буџету општине Бор за 2016.годину и 
2017.годину.  

Установа Спортски центар „Бор“ благовремено је донела Програм 
пословања за 2016.годину и Програм пословања за 2017.годину, на захтев и 
према упутствима Општинске управе Бор. 

6. Установа Спортски центар „Бор“ благовремено је, у складу са донетим 
Финансијским плановима  сачињавала Планове набавки установе за 
2016.годину и 2017.годину, који садрже план јавних набавки и план набавки на које 
се Закон о јавним набавкама не примењује, који су формално сачињени у складу 
са законом и подзаконским актом. 
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Уочен је недостатак планова набавки што не садржи означен извор 
финансирања за планиране набавке, који треба унети у план, иако изричито 
законом то није одређено, управо из разлога што се такви подаци уносе у 
електронску форму за објаву на Порталу УЈН, а није установљена форма плана за 
штампу из које би се могао видети извор финансирања за сваку планирану 
набавку. 

У контроли је утврђено да су планови набавки према потребама УСЦ „Бор“ 
мењани и допињавани према потребама током рада,  али да  је основни податак 
плана-о процењеној вредности набавки у штампаној форми  за сваку набавку 
остао непромењен, већ су измењени само подаци о вредности из финансијског 
плана без ПДВ-а и са ПДВ-ом, при чему се не може утврдити на који извор 
финансирања се односе промене-повећања или смањења вредности планираних 
набавки.  

На овај начин и после бројних измена током године, процењена вредност 
набавки остала је иста као у основном плану набавки, што значи да овај план 
нема употребну сврху коју мора имати и за рад установе и за контролу од 
инспекцијских органа. 

У контроли је утврђено да планиране врсте поступака јавних набавки нису 
исправно утврђене и представљене у годишњем плану набавки, јер нису одређене 
према процењеној вредности на годишњем нивоу за истоврсна добра, радове и 
услуге. На тај начин је планирано више поступака набавки на које се Закон о 
јавним набавкама не примењује, који су требали бити испланирани као поступци 
јавне набавке мале вредности, а што је подробније објашњено у налазу као делу 
записника и у тачци 9. овог закључка као дела записника. 

Приликом прве редовне контроле Установе Спортски центар Бор из које је 

сачињен Записник о контроли број 47-12/2010-III-06 од 15.04.2011. године, 
утврђено је да је и тада годишњи план набавки имао недостатке које има и сада и 
установи је  наложено да редовно континуирано примењује важећи Закон о јавним 
набавкама у целини. Због непоступања УСЦ „Бор“ по наложеној мери у претходној 
буџетској контроли,  садашњи прекршај додатно добија на тежини. 

 
7.Установа Спортски центар „Бор“ је благовремено сачињавала 

прописане финансијске извештаје о пословању, како периодичне по истеку 
сваког квартала у текућој години, тако и годишњи финансијски извештај за 
2016.годину.  

Контрола је показала да су финансијски извештаји на прописаним 
обрасцима и у прописаној форми сачињени на основу података из књиговодствене 
евиденције УСЦ „Бор“. 

Контрола је показала да су расходи по наменама извршавани током 
2016.године и током 2017.године у складу са финансијским плановима установе. 

 
8. Установа Спортски центар „Бор“ није на прописани начин извршила 

годишњи попис имовине и обавеза на дан 31.12.2016.године из чега је настала 
последица да УСЦ „Бор“ није извршила усклађивање стања имовине и обавеза 
по књигама са стварним стањем имовине и обавеза утврђеним на попису.  

УСЦ „Бор“ није поступила по Уредби о буџетском рачуноводству и по 
Правилнику о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем("Сл. гласник РС", бр. 118/2013 и 137/2014) који готово 
на идентичан начин прописује начин вршења пописа имовине и обавеза за сва 
правна лица и предузетнике као што је то прописано Правилником о начину и 
роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 
Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем("Сл. 
гласник РС", бр. 33/2015) за кориснике буџетских средстава Републике Србије. 
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8.1.На годишњем попису на дан 31.12.2016.године неисправно је обављен 
попис нефинансијске имовине јер: 

- пописним комисијама за попис основних средстава установе, за попис 
робе у магацину пића, магацину хране, магацину потрошног материјала, пре 
почетка пописа, нису достављене пописне листе са уписаним подацима о 
евидентираној имовини у књигама-номенклатурни број, назив и врста, јединица 
мере и евентуално неки други подаци, осим података о количини и вредности у 
књигама; 

-попис основних средстава, робе у магацину пића, хране, потрошног 
материјала вршен је уписивањем имовине нађене на лицу места у празне пописне 
листе,  онако како је која комисија нашла за сходно да упише назив, без 
номенклатурног броја, без ознака типа, модела, јединице мере и слично, често кад 
су основна средства у питању све распарчано по компонентама неке врсте 
опреме. Попис је са таквим подацима завршен-даља обрада пописних листи није 
вршена; 

-евидентирање у пописне листе оштећења имовине са уоченим примедбама 
није извршено. 

-нису у пописне листе унети натурални подаци о стању имовине по 
књигама, нити је обрачуната вредност  стања по књигама и стања по попису; 

-нису у сарадњи са одговарајућим стручним службама утврђене натуралне 
и вредносне разлике између стања по књигама и стања на попису-нису   утврђени 
вишкови или мањкови, тако да сачињен попис није употребљен за усаглашавање 
стања имовине по књигама са стварним стањем на попису, што је основни циљ 
пописа, како би се објективно и тачно сачинио завршни рачун установе-биланс 
стања; 

 -извештаји пописних комисија о извршеном попису немају обавезни 
садржај: не садрже стварно и књиговодствено стање имовине, не садрже  разлике 
између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, а самим тим 
и  предлог начина решавања утврђених разлика (мањкова и вишкова, начин 
надокнађивања мањкова и евидентирања вишкова, као и начин за решавање 
питања имовине која није више за употребу);  не садрже примедбе и објашњења 
радника који рукују имовином, односно који су задужени материјалним средствима, 
о утврђеним разликама, као и друге примедбе и предлоге пописне комисије у вези 
са пописом,. 

-извештаји о извршеном попису са наведеним пропустима и 
неправилностима, оскудни и без икаквих података о самом попису, су као такви 
усвојени на органу управљања установом и са актом о усвајању достављени 
књиговодству, а на основу њих није било захтева ни за каквим усаглашавањем 
књиговодственог стања са стањем по попису.  

Усаглашавање стања имовине по књигама са стварним стањем на попису 
на дан 31.12.2016.године, у Установи Спортски центар Бор  није извршено.  

Стање основних средстава и инвентара  и друге нефинансијске имовине 
УСЦ“Бор“ остало је такво какво јесте по књигама, јер попис није обављен правилно 
и законито и није се могао употребити за усаглашавање стања. 

 
8.2.Контролом је утврђено да се из пописне листе за магацин хране, 

потписане од рачунополагача Радуловић Милене и чланова пописне комисије(Ј 
Никодијевић, С Трајковић), од 1 стране са пописаним једним артиклом-
номенклатурни број S12H за Шећер 1/1 кг, види да је стање на попису 20 кг и 
уписано исто стање и у књигама. 

У прилогу стоји извештај из књиговодствене евиденције„Стање аналитике 
на конту 021312-1-Магацин хране са исказаним шифрама артикала, називом, 
количинама за улаз, излаз и стање магацина и вредностима за улаз, излаз и стање 
залиха на дан 31.12.2016.године. 
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Извештај показује да је магацин задужен са 2.947.165,11 динара, раздужен 
са 2.945.439,51 динар и да је стање залиха 1.725,60 динара. 

Међутим, из Бруто биланса за период од 01.01.-31.12.2016.године се виде 
подаци за магацин хране да је    магацин задужен са 2.947.165,11 динара, 
раздужен са 2.291.339 динара и да је стање залиха 655.826,11 динара.  

Контролом је утврђено да сачињена пописна листа са пописа хране на дан 
31.12.2016.године није сачињена на адекватан начин, на истој није исказана 
разлика стања појединих врста хране на попису и у књигама за вредност од 
655.826,11 динара, већ је уписан само артикал нађен на попису у вредности од 
1.725,60 динара 

Овај попис показује да постоји неусклађеност података помоћних књига и 
главне књиге и да на приказани начин на основу исказаних података у књигама и 
на попису постоји мањак у магацину хране од 654.100,51 динара, али не показује 
конкретно које су врсте хране и у којој количини биле мањак у тој вредности. 

Пописна комисија није у извештају о попису констатовала наведени мањак, 
а то није учинила ни служба књиговодства када је добила извештај комисије са 
пописа и извештај је на УО установе усвојен као да је сасвим све у реду и да је 
стање робе у магацину хране на попису једнако стању по књигама. На тај начин 
није тражена и није утврђена одговорност за исказани мањак хране. 

Контролом је утврђено да Извештај „Стање аналитике на конту 021312-1-
Магацин хране не садржи јединице мере за које су количине исказане у извештају, 
тако да се из њега не може реално оценити потрошња хране у УСЦ „Бор“ Бор. 

8.3.Контролом је утврђено да се из пописне листе  са стањем на дан 
31.12.2016.године за  магацин народне кухиње, оверене од рачунополагача 
Ђокић Весне и трочлане пописне комисије, види да су на попису затечене 
намирнице за народну кухињу у вредности од 105.291,86 динара. 

У контроли је утврђено да вредност од 105.291,86 динара  у 
књиговодственој евиденцији није садржана у стању на дан 31.12.2016.године, јер 
се на одговарајућем конту број 021312-5-Магацин народна кухиња налазе само  
намирнице које су заиста остале на стању у магацину, а не и оне намирнице које су 
издате кухињи и на попису затечене у кухињи као неупотребљене, а односе се на 
народну кухињу. То стање на конту број 021312-5 износи  по књигама  861.700,19 
динара. То даље значи да је  намирнице које су затечене у самој кухињи Медаље, 
а односе се на народну кухињу, у вредности од 105.291,86 динара,  требало по 
годишњем попису исказати као вишак  у односу на књиговодствену евиденцију–то 
су неутрошене намирнице на стању у кухињи-које нису враћене у магацин народне 
кухиње дана 31.12.2016.године.  

Како сравњења стварног стања са стањем на попису није било по 
годишњем попису  за 2016.годину, овај вишак робе није евидентиран у књигама, 
тако да је почетно стање у тој вредности за 2017.годину у књигама мање за износ 
од 105.291,86 динара. Према књиговодственој евиденцији наведена роба је 
изашла из магацина и утрошена, тако да је у даљем пословању, после пописа, 
могућа злоупотреба у тој вредности за намирнице са пописа, а да се из 
књиговодствених евиденција то не види и нико за то не одговара. 

Неопходно је да се у УСЦ „Бор“ изврши исправка завршног рачуна за 
2016.годину-биланса стања, обухватом вишка робе затеченог на попису у кухињи 
Медаље који се односи на народну кухињу, на конту број 021312-5-Роба-магацин 
народна кухиња, у вредности робе нађене на попису од 105.291,86 динара и самим 
тим исправи и почетно стање робе на конту број 021312-5 Магацин народна 
кухиња увећањем за вредност робе нађене на попису 31.12.2016.године од 
105.291,86 динара. 
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-По Уредби о буџетском рачуноводству, члан 18 прописује усклађивање 
стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које 
се утврђује пописом на дан 31.12.текуће године. 

По члану 42 Правилника о организацији буџетског рачуноводства, 
деловодни број 1821/2011 од 22.11.2011.године, којим је УСЦ „Бор“ 
прописала обављање годишњег пописа имовине и обавеза,  за организацију 

и правилност пописа одговорно је одговорно лице установе,  а то је директор. По 
члану 44 Правилника пописна комисија је одговорна за тачност утврђеног стања по 
попису, за уредно састављање пописних листа и исказивање у натуралном и 
вредносном облику као и за благовремено вршење пописа.  

У овом случају не може се говорити о одговорности комисија,  с обзиром да 
је проблем настао због лоше организације пописа, неправилног обављања  пописа 
и неправилног сачињавања пописних листа и извештаја о попису. Служба 
књиговодства, директор и управни одбор установе морали су да реагују због 
неупотребљивости пописа основних средстава и инвентара и организују рад 
пописних комисија у смеру да се попис доврши у складу са прописима и донесу 
исправне одлуке о усклађивању стања по књигама са стањем по попису. 

Приликом прве редовне контроле Установе Спортски центар Бор из које је 

сачињен Записник о контроли материјално-финансијског пословања и 

наменског и законитог коришћења средстава Јавне установе Спортски центар 
„Бор“ Бор, Јавне установе Спортски центар „Бор“  Бор у ликвидацији и Установе 

Спортски центар „Бор“ Бор у периоду од 01.01.2008.године до 
31.12.2010.године, број 47-12/2010-III-06 од 15.04.2011. године, утврђено је да је 
на исти начин и тада рађен годишњи попис за 2010.годину и наложена је установи 
следећа мера: „ Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да у свом 
даљем пословању  спроводи попис имовине, потраживања и обавеза на 
прописани начин и да стање у пословним књигама усклађује са стварним стањем 
по попису на дан 31.12. сваке пословне године на основу одлука органа 
управљања установе, да врши усаглашавање потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијског извештаја(завршног рачуна), да својим дужницима 
достави попис ненаплаћених потраживања на дан састављања финансијског 
извештаја  и као дужник одговара на примљени попис неизмирених обавеза, у 
прописаним роковима“. 

Међутим у овој контроли се констатује да годишњи попис поново није 
извршен на прописани начин и да није извршено обавезно усклађивање стања по 
књигама са нађеним стањем на попису које се врши пре израде завршног рачуна.  

По изјави шефа књиговодства у УСЦ Бор годишњи попис се на исти начин 
радио свих година уназад,  од претходне буџетске контроле до данас, што значи 

да наложена мера континуираног карактера Записником број 47-12/2010-III-06 од 
15.04.2011. године није реализована.  Због непоступања УСЦ „Бор“ по наложеној 
мери у претходној буџетској контроли садашњи прекршај додатно добија на 
тежини. 

 
9.У Установи Спортски центар „Бор“ вршено је расходовање основних 

средстава током 2016.године и извршено књиговодствено евидентирање расхода 
на исправан начин. 

У односу на предлог за расходовање било је средстава која нису 
расходована, али птровером пописних листи са годишњег пописа,  та средства 
нису пронађена на попису са датим називом и описом. 

 
10.У Установи Спортски центар „Бор“ вршено је расходовање робе-хране 

и пића током 2015.године, 2016.године и 2017.године, које наводи на сумњу о 
злоупотреби овлашћења директора установе, којом је проузрокована материјална 
штета установи. Ради се о следећем: 
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У контроли је утврђено да је без одлука Управног одбора Установе 
Спортски центар Бор извршено расходовање великих количина и вредности 
разних врста робе за даљу продају. Роба је расходована само по одлукама 
директора установе Милана Илића.  

Расход робе за даљу продају-хране и пића по одлуци директора Милана 
Илића извршен је у 2015.години у вредности од 211.505,79 динара са ПДВ-
ом(који је морао бити плаћен на расход). 

Расход робе за даљу продају-хране и пића по одлуци директора Милана 
Илића извршен је у 2016.години у вредности од 631.851,71 динар са ПДВ-
ом(који је морао бити плаћен на расход). 

Расход робе за даљу продају-хране и пића по одлуци директора Милана 
Илића извршен је у 2017.години до половине јула месеца у вредности од 
468.683,50 динара са ПДВ-ом(који је морао бити плаћен на расход). 

Укупна вредност расходоване робе за даљу продају износи 1.312.041 
динар са ПДВ-ом од чега је ПДВ 218.673,49 динара који је евидентиран као 
обавеза на расходовану робу и плаћен кроз обрачун ПДВ за обрачунске периоде. 

Контролом је утврђено да формално постоје извештаји пописних комисија 
које су пописивале робу за расходовање, али да су ти извештаји једнообразно и 
уопштено сачињени и  нису уверљиви да је заиста постојао оправдани разлог за 
расход тако велике количине  робе хране и пића, поготову пића које има дуг рок 
употребе и не може се лако покварити или направити лом, као и с обзиром на то 
да је уговорима о набавци робе УСЦ „Бор“ као наручилац била обавезна да врши 
квалитативну проверу примљене робе, која подразумева и рок трајања за 
објективно процењено време потрошње робе. 

 Сумњу у неоправдано расходовање робе ствара додатно чињеница да о 
потреби за расходовање није обавештавана Пореска управа,  како би се доказало 
да је разлог оправдан и како би се бар за вредност ПДВ-а умањила штета по 
Установу Спортски центар „Бор“, а што је по пореским прописима могуће. 

На наведени начин начињена је штета по УСЦ „Бор“ од укупно 1.312.041 
динар, за коју није утврђивана одговорност рачунополагача за ту робу, нити 
било кога другог у УСЦ „Бор“ и за коју није од стране директора УСЦ „Бор“ 
обавештен УО УСЦ „Бор“ да разматра то питање и донесе одлуку о расходовању и 
евентуално о одговорности за насталу штету, а што је по Статуту УСЦ „Бор“ 
надлежност и обавеза Управног одбора, а не директора установе(члан 27 
Статута). 

Са одобрењем наведеног расходовања робе директор УСЦ „Бор“ је 
прекорачио своја овлашћења и начинио штету по установу у великом обиму, по 
годинама како је напред наведено, а такође и у Табели бр. 7 сумирано. 

Анализирање врсте робе за расход и количина робе које су расходоване, из 
Табеле бр.7 која је у прилогу и саставни део овог записника, додатно уверава да 
не постоји објективан и оправдани разлог за наведени расход робе и да је реч о 
злоупотреби,  на штету УСЦ „Бор“. 

 
Контролом је утврђено да је расходовање хране и пића у 2015.години и 

расходовање хране у 2016.години и 2017.години вршено у продајном месту, а да је 
расходовање пића  у 2016.години и 2017.години вршено у магацину пића, с 
обзиром да је „роба из продајног места враћена у магацин пића-постоје 
повратнице за ту робу. 

Књиговодствено евидентирање расходовања робе-хране и пића  у 
продајном месту није извршено на исправан начин, због чега се сумња у 
прецизност утврђеног стања имовине и капитала на контима класе 0 и 3, на дан 
састављања завршног рачуна за 2016.годину.  

Са наведеним начином књижења извршено је сторнирање улаза робе-хране 
и пића, које значи да роба није ни ушла у продајно место-ресторан Медаља и 
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ресторан Злотска пећина, што не одговара чињеничном стању, јер роба је ушла у 
продајно место и из њега изашла као „расход“, односно смањена је залиха робе 
отуђењем те робе,  а не враћањем у магацин хране или пића. Писана повратница( 
са навођењем сваке врсте робе по називу и количини) за повраћај хране и пића у 
2015.години и повраћај хране у 2015. и 2016.години у магацин не постоји. 

Створена је обавеза за ПДВ на расход(ставом за књижење 021314/245247), 
чиме је потврђено да УСЦ зна да је излаз робе као расход начињен, а с друге 
стране свесно је извршено књиговодствено евидентирање на погрешан начин, 
вероватно са намером да се не тражи одговорност за насталу штету по основу 
расходовања робе. Јер књижења у сторну значе да је роба из продајног места 
повучена-није више у продајном месту, међутим како не постоје књижења да је 
роба поново ушла у магацин хране и магацин пића, то  опет потврђује чињенично 
стање да роба фактички и није враћена у магацин, а отуђена је из продајног места.  

То даље значи да је за отуђење робе –из било којих разлога, требало да 
буде донета одлука од стране Управног одбора УСЦ „Бор“, по питању утврђивања 
разлога за отуђење-„расход“ и утврђивања одговорности за насталу штету по УСЦ 
„Бор“, што у овом случају није учињено, већ је директор УСЦ „Бор“ донео одлуку о 
расходовању без утврђивања одговорности за насталу штету. 

Књиговодствено евидентирање расхода робе у продајном месту је требало 
извршити тако што би се за вредност робе без ПДВ-а a са разликом у цени 
раздужио конто робе број 021312(потражно,) а затворио конто капитала број 
311251(дуговно) за вредност без пореза и без разлике у цени, затворио конто 
укалкулисане разлике у цени број 021313(дуговно) за износ разлике у цени, затим 
је требало затворити конто укалкулисаног ПДВ-а у цени робе број 021314 за износ 
ПДВ-а и паралелно евидентирати обавезу за ПДВ на конту  број 245247(потражно) 
за износ пореза. Затим по одлуци УО, уколико се утврди одговорност 
рачунополагача или неког другог лица за насталу штету, треба задужити конто 
потраживања од радника број 122144(дуговно) и паралелно евидентирати 
обрачунате ненаплаћене приходе на конту број 291311(потражно), који став стоји 
отворен док се начињена штета не надокнади, или пак отпише на терет установе. 

 
Износ који је у УСЦ „Бор“ евидентиран у сторну на конту број 021313 

требало је раздвојити на конто број 311251 где се евидентира вредност без 
разлике у цени и на конто 021313 где се евидентира износ разлике у цени. У УСЦ 
то није учињено већ се са наведеним начином књижења за излаз робе затвара  
конто разлике у цени у већој вредности него што она по калкулацији цена јесте,  а 
капитал такође остаје у књигама у већој вредности -као да роба и даље постоји у 
УСЦ „Бор“, иако је расходована и реално више не постоји као имовина установе. 

 
 Што се тиче расхода пића у 2016.години и 2017.години књиговодствено 

евидентирање је извршено као да се расходује роба у магацину, чиме је смањена 
вредност расхода. 

Иначе постоји грешка у начину  књижења ПДВ-а на расходовану вредност 
пића која   не утиче на финансијски резултат, утиче на износ укупне активе али је 
то на крају 2016.године уочено и извршене су корекције књижења на конту број 
131211-Обрачунати неплаћени расходи, и извршиће се исправка књижења у 
2017.години. 

 
11. У Установи Спортски центар „Бор“ извршена је контрола неколико 

поступака јавних набавки и набавки које су спроведене као набавке на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује. У контроли су уочене незаконитости у 
спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује и 
у наставку се наводе у сажетом образложењу, иза навођења одлуке о покретању 
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поступка набавке и закљученог уговора у том поступку, за набавке код којих су 
незаконитости утврђене: 

 
11.1. Одлука о покретању отвореног поступка  број 219/2016 од 

24.02.2016.године,  за  набавку добара р.бр. ЈН 02/2016-Електрична енергија у 

отвореном поступку у процењеној вредности од  8.809.691 динар пез ПДВ-а. 
Закључен је Уговор о продаји електричне енергије, закључен са ЕПС 

Снавбдевање доо Београд, код наручиоца број 516/2016 од 20.04.2016.године, 
код испоручиоца број 18-01-13582/4-16 од 22.04.2017.године, за испоруку 
електричне енергије по цени од од 5,33 дин/kWh, а 6,40 динара са порезом. 

 
11.2. Одлука о покретању отвореног поступка  јавне набавке број 

161/2016 од 11.02.2016.године,  за набавку добара -залихе робе за даљу 

продају-припремање оброка за Народну кухињу, по партијама, у процењеној 
вредности од укупно 9.630.756 динар без ПДВ-а. 

Уговор за партију 1) јунеће месо без костију(свеже) прва класа-бут, број код 
наручиоца 517/2016 од 20.04.2016.године а код испоручиоца број 01-1864/2 од 
25.04.2016.године, закључен са АД „Житопромет“ Зајечар као испоручиоцем, на 
укупну вредност за добра од 1.944.000 динара без ПДВ-а односно 2.138.400 
динара са ПДВ-ом. 

Уговор за партију 2) јунећа кобасица-ринфуз, број код наручиоца 517-
1/2016 од 20.04.2016.године а код испоручиоца број 01-1864/3 од 
25.04.2016.године, закључен са АД „Житопромет“ Зајечар као испоручиоцем, на 
укупну вредност за добра од 222.010 динара без ПДВ-а односно 266.412 динара са 
ПДВ-ом. 

Уговор за партију 3) додатне намирнице(брашно, уље, пиринач, 
тестенина), број код наручиоца 518/2016 од 20.04.2016.године а код испоручиоца 
број 01-1864/1 од 25.04.2016.године, закључен са АД „Житопромет“ Зајечар као 
испоручиоцем, на укупну вредност за добра од 2.140.350 динара без ПДВ-а 
односно 2.376.130 динара са ПДВ-ом. 

Уговор за партију 5) поврће-свеже(кромпир, шаргарепа, пасуљ, купус, 
црни лук) и конзерва(боранија, грашак, ђувеч), број код наручиоца 519/2016 од 
20.04.2016.године а код испоручиоца број 01-1864 од 25.04.2016.године, закључен 
са АД „Житопромет“ Зајечар као испоручиоцем, на укупну вредност за добра од 
1.296.150 динара без ПДВ-а односно 1.466.947,50 динара са ПДВ-ом. 

Уговор за партију 4) зачинске намирнице(алева паприка, суви зачин, со) 
број код наручиоца 518-1/2016 од 20.04.2016.године, а код испоручиоца број 73 од 
20.04.2016.године, закључен са СТР „Михајловић“ Доња Мутница као 
испоручиоцем, на  укупну вредност за добра од 136.500 динара без ПДВ-а односно 
163.800 динара са ПДВ-ом. 

 
Контролом је утврђено да су уговори са изабраним побнуђачима закључени у 

складу са моделима уговора за сваку партију набавке. 

Контролом је утврђено да понуђач „Житопромет“ ад Зајечар  није 

испунио додатни услов у погледу располагања неопходним финансијским и 
пословним капацитетом што значи да је његова понуда имала битан 

недостатак и да је самим тим била неприхватљива. 
Наручулац је управо понуде овог понуђача за партије 1,2,3 и 5 

изабарао за најповољније, по критеријуму најниже понуђене цене. 
На основу члана 107 ЗЈН Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 

бр.124/12, 14/15 и 68/15)  наручилац је дужан да пошто прегледа и оцени понуде 
одбије све неприхватљиве понуде(то су понуде које између осталог имају битне 
недостатке), а да прихватљиве понуде рангира применом критеријума за доделу 
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уговора. Одлука о додели уговора се доноси ако постоји најмање једна 
прихватљива понуда. 

Међутим Установа Спортски центар „Бор“ Бор је за најповољнију понуду за 
Партије 1, 2 , 3 и 5 изабрала управо неприхватљиву понуду која је имала битан 
недостатак.  

Избором неприхватљиве понуде за најповољнију понуду и закључивањем 
Уговора на основу неприхватљиве понуде  Установа Спортски центар „Бор“ Бор је 
као наручилац поступила супротно члану 107 ЗЈН Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15)  јер није одбила неприхватљиву понуду и 
супротно члану 12 истог закона, јер  није у фази стручне оцене понуда и избора 
најповољније понуде  обезбедила једнак положај свим понуђачима, односно 
изабрани понуђач је на такав начин  привилегован у односу на друге понуђаче у 
истом поступку. 

Закључењем уговора из овог поступка јавне набавке не поштујући прописе о 

јавним набавкама(Закон о јавним набавкама- Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15 и 

68/15) и измиривањем обавеза по таквом уговору средствима из буџета општине 

Бор, Установа Спортски центар „Бор“ Бор је као индиректан корисник 

буџетских средстава а наручилац по ЗЈН, начинила прекршај из члана 57 Закона о 
буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 
99/2016) који је кажњив по члану 103 став 1 тачка 4) истог закона. 

 
11.3.Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 

772/2016 од 17.06.2016.годинеза  набавку услуга - Остале стручне услуге-
Спасиоци, у процењеној вредност јавне набавке је 1.221.458 динара пез ПДВ-а. 

Уговор о јавној набавци услуга-остале стручне услуге-спасиоци 
број 866/2016 од 01.07.2016.године закључен са Планинарско спортским 

икстрим клубом Rok and Ice из Бора, на вредност норма  часа рада 
спасиоца без ПДВ-а у износу од 226,19 динара. 

Контролом је утврђено да у садржају понуде не постоји доказ о 

испуњености додатног услова- кадровски капацитет-да располаже са 
минимум 8 лица оспособљених за обављање спасилачких послова, што је 

битан недостатак понуде због којег је понуда морала бити оцењена као  
неприхватљива и требало је да буде одбијена. 

Наведени уговор је закључен супротно Закону о јавним набавкама 

чиме је Установа Спортски центар Бор начинила прекршај по Закону о 
буџетском систему-образложење незаконитости је исто као и за уговор под 

тачком 10.2.ових закључака. 
11.4. Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 

796/2016 од 21.06.2016.године,  за набавку добра- Уградна опрема-
рефлектори са метал халогеним сијалицама, израда и испорука 

разводног ормара осветљења, у складу са приложеном техничком 
спецификацијом предметне набавке, у процењеној вредности од  2.666.667 
динара пез ПДВ-а. 

Уговор о јавној набавци бр.04/2016-Уградна опрема, број код 

наручиоца 885/2016 од 05.07.2016.године код понуђача број 227/16 од 
08.07.2016.године, закључен са изабраним понуђачем „Nimax“ doo Београд  

Аутопут Београд Нови сад 83, на цену од 2.656.000 динара без ПДВ-а и 
3.187.200 динара са ПДВ-ом. 
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11.5. Захтев за набавку добара  број 80/2016 од 21.03.2016.године за 
набавку 1.200 литара бензина европремијума. Захтев је одобрио директор УСЦ 
Бор. 

Захтев за набавку добара  број 78/2016 од 21.03.2016.године за набавку 
2.400 литара ТНГ. Захтев је одобрио директор УСЦ Бор. 

Захтев за набавку добара  број 79/2016 од 21.03.2016.године за набавку 
550 литара дизел горива. Захтев је одобрио директор УСЦ Бор. 

Уговор о продаји нафтних деривата путем дебитне газпром картице за 
гориво, број 383 од 24.03.2016.године код наручиоца, а број ПР 0671000/04723 од 
09.05.2016.године код продавца-НИС ад Нови Сад,  на вредност од 127.200 динара 
без ПДВ-а и 152.640 динара са порезом за евро премијум БНБ 95, затим 59.537,50 
динара без пореза а 71.445 динара са порезом  за евро дизел и 133.680 динара 
без пореза а 160.560 динара са порезом за ТНГ. 

 
11.6.Одлука о покретању отвореног поступка  119/2016 од 

31.01.2017.године,  за набавку добра –електричне енергије у процењеној 
вредност јавне набавке од 13.572.685 динара пез ПДВ-а. 

Уговор о продаји електричне енергије, код наручиоца број 449 од 
07.04.2017.године, код испоручиоца број 18-01-160199/3-17 од 
11.04.2017.године, закључен са ЈП ЕПС Београд по цени од  5,31 дин/кkwh без 
пореза и 6,37 дин/kwh са порезом. 

 
11.7.Захтев за набавку добара  број 66/2017 од 01.02.2017.године, за све 

врсте ТНГ-а по јединици мере и дата је процењена вредност од 208.333,33 динара. 
Захтев је одобрио директор УСЦ Бор. 

Уговор о набавци добра број 168 од 07.02.2017.године  код наручиоца а 
број 25 од 08.02.2017.године код испоручиоца, закључен са Трговинско услужним 
друштвом ДОО „Михајловић“ Параћин експорт импорт Доња Мутница, на вредност 
од 208.333,33 динара без ПДВ-а и 250.000 динара са порезом. 

 
11.8.Захтев за набавку добара  број 64/2017 од 01.02.2017.године за све 

врсте Евро дизела по јединици мере и дата је процењена вредност од 250.000 
динара без пореза а 300.000 динара са порезом.Захтев је одобрио директор УСЦ 
Бор. 

Уговор о набавци добра број 168-1 од 07.02.2017.године код наручиоца а 
број 26 од 08.02.2017.године код испоручиоца, закључен са  ДОО „Михајловић“ 
Параћин експорт импорт Доња Мутница, на вредност од 250.000 динара без ПДВ-а 
и 300.000 динара са порезом. 

 
11.9.Захтев за набавку добара  број 65/2017 од 01.02.2017.године за све 

врсте Евро премијум бензина по јединици мере и дата је процењена вредност од 
166.666,66 динара без пореза а 200.000 динара са порезом.Захтев је одобрио 
директор УСЦ Бор. 

 
Уговор о набавци добра број 169 од 07.02.2017.године  код наручиоца а 

број 27 од 08.02.2017.године код испоручиоца, закључен са  ДОО „Михајловић“ 
Параћин експорт импорт Доња Мутница, на вредност од 166.666,66 динара без 
ПДВ-а и 200.000 динара са порезом. 

 
У инспекцијској контроли утврђено је  да је спровођењем набавки нафтних 

деривата у 2017.години  Установа Спортски центар „Бор“ прекршила Закон о 
јавним набавкама, с обзиром на следеће: 
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-Планом јавних набавки  и набавки на које се ЗЈН не примењује планирала 
је посебне поступке набавке на које се закон не примењује, у укупно процењеној 
вредности од 675.000 и укупној вредности са ПДВ-ом од 810.000 динара и то: 

-- Набавка број 2.1.5.Бензин-за машине у процењеној вредности  од 166.667 
динара и укупној вредности са ПДВ-ом из финансијског плана од 200.000 динара. 

-- Набавка број 2.1.6.Дизел гориво-фреза, ауто, косачица у процењеној 
вредности  од 250.000 динара и укупној вредности са ПДВ-ом из финансијског 
плана од 300.000 динара. 

-- Набавка број 2.1.7.Уље и мазиво-ауто и машине у процењеној вредности  
од 50.000 динара и укупној вредности са ПДВ-ом из финансијског плана од 60.000 
динара. 

-- Набавка број 2.1.8.Остали материјал за превозна средства у процењеној 
вредности  од 208.333 динара и укупној вредности са ПДВ-ом из финансијског 
плана од 250.000 динара. 

-Наведене набавке УСЦ „Бор“ је,  с обзиром на процењену вредност 
истоврсних добара из групе добара у Општем речнику набавке број 09100000-
Горива у износу од 675.000 динара, морала планирати у делу плана јавних 
набавки, као јавну набавку мале вредности, по партијама(на наведени начин 
нумерисаних набавки)или све као посебне поступке јавних набавки мале 
вредности. 

-Добра за која је набавка планирана, спроведена  и закључена три посебна 
уговора  у процењеној вредности од 625.000 а са порезом у вредности од 750.000 
динара, припадају посебној подгрупи добара број 09130000-Нафта и дестилати из 
ОРН,  те за њих недвосмислено значи да је требало да се спроведе јавна набавка 
мале вредности, по Закону о јавним набавкама.  

-Члан 3 став 1 тачка 23) Закона о јавним набавкама дефинише јавну 
набавку мале вредности као набавку чија процењена вредност није већа од 
вредности одређене овим законом, при чему ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од вредности одређене овим 
законом. 

-Спровођењем три посебна поступка набавки као набавке на које се закон 
не примењује, УСЦ „Бор“ није објавила   позив за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, већ је само позвала два, односно три 
понуђача да дају своје понуде и тако прекршила Закон о јавним набавкама и то 
прекршила начело обезбеђивања конкуренције(члан 10 став 1 ЗЈН), по коме 
постоји недвосмислена обавеза наручиоца да у поступку јавне набавке омогући 
што је могуће већу конкуренцију, затим прекршила је начело транспарентности 
поступка јавне набавке (члан 11 ЗЈН) и прекршила је начело једнакости 
понуђача(члан 12 ЗЈН) јер није свим потенцијалним понуђачима унапред 
саопштено шта је предмет набавке, који су услови за учешће, који је критеријум за 
доделу уговора, рокови у поступку и слично. 

-Поступањем УСЦ „Бор“ на наведени начин приликом набавке нафтних 
деривата, УСЦ „Бор“ је такође прекршила Закон о јавним набавкама члан 51, јер 
није испоштовала сва правила за сачињавање плана набавки-није на исправан 
начин одредила процењену вредност истоврсних добара, због чега су поступци 
набавке нафтних деривата у плану набавки означени као поступци на које се закон 
не примењује(члан 39 став 2 ЗЈН), уместо да се планира поступак јавне набавке 
мале вредности и тако и спроведе. 

  
Реализацијом напред описаних набавки нафтних деривата и закључењем и 

реализацијом Уговора о набавци добра број 168 од 07.02.2017.године (за течни 
нафтни гас),  Уговора о набавци добра број 168-1 од 07.02.2017.године(за дизел 
гориво) и   Уговора о набавци добра број 169 од 07.02.2017.године(за бензин 
европремијум БМБ) Установа Спортски центар „Бор“ је начинила прекршај у вези 
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са чланом 57 Закона о буџетском систему који је кажњив по члану 103. Став 1 
тачка 4) истог закона. 

 
Према члану 39 Закона о јавним набавкама није спорно што су покренута и 

спроведена три посебна поступка јавних набавки,  али је сваки од тих поступака 
требало да буде спроведен као јавна набавка мале вредности, или један поступак  
као јавна набавка мале вредности по партијама, с обзиром да су ово истоврсне 
набавке и на годишњем нивоу процењена вредност ових набавки износи 625.000 
динара.  

 
На основу налаза из контроле констатовано је да је Установа Спортски 

центар „Бор“ прекршила Закон о јавним набавкама, с обзиром да је планирањем и 
реализацијом више поступака набавки на које се не примењује ЗЈН, за истородна 
добра, избегла спровођење поступка јавне набавке мале вредности, којег је 
потребно обавезно огласити  јавно на Порталу УЈН и на интернет страници 
наручиоца(по члану 39 став 5 ЗЈН) и да је закључењем наведених уговора на такав 
начин начинила прекршај кажњив по Закону о буџетском систему. 

Напомињем да је за највећи број набавки на које се ЗЈН не примењује за 
добра, радове и услуге, које се односе на одржавање објеката и опреме, као 
понуђач позиван ДОО „Лефтер“ Бор са још друга два понуђача-врло често 
„Насковић“ Бор, „Металка“ Бор, „Развитак Илић“ Бор и да је за најповољнијег 
понуђача увек изабран понуђач „Лефтер“ Бор. Понуде овог понуђача су биле увек 
са занемарљиво нижом ценом од понуда других понуђача и изабране за 
најповољније по критеријуму „најнижа понуђена цена“. 

Из аналитичке евиденције добављача „Лефтер“ Бор за 2016.годину се види 
да је Установи Спортски центар „Бор“ фактурисао добра, радове и услуге у 
вредности од 5.745.811,60 динара и да је све исплаћено у тој години. 

Иста пракса избора понуђача је настављена и у 2017.години и са овим 
добављачем  су  у 2017.години уговаране испоруке добара и радови-у периоду до 
краја јула 2017.године овај добављач је фактурисао установи укупно 1.357.311 
динара и све је до 18.августа исплаћено. 

11.10. Контрола је показала да, када је реч о набавкама намирница-хране и 
пића за потребе угоститељства установе, које су изузете од примене закона јер 
набављена роба служи за даљу прераду и продају(храна), или за продају(пиће) у 
објектима УСЦ „Бор“(Члан 7 став 1 тачка 6) Закона о јавним набавкама), Установа 
Спортски центар „Бор“ није вршила набавке јавно и транспарентно(није позиве за 
доставу понуда оглашавала на својој интернет страници), већ у поступку 
прикупљања три понуде(постоје позиви за доставу понуда за три понуђача) у 
којима је углавном добијена једна понуда, (што је нелогично), те је са тим 
понуђачем извршено уговарање.  

На пример, није логично да се на позив за набавку хране у великој количини 
и вредности, крајем 2016.године јави само Књиговодствена агенција „Унас 
Ваљанка М“ Бор, која има регистровану претежну делатност- рачуноводствено 
књиговодствене и ревизорске услуге,  а да се не јаве понуђачи којима је претежна 
делатност промет робе у великопродаји и малопродаји и којима је такође упућен 
позив за доставу понуда. 

Уговорено је да се овом понуђачу изврши уплата целокупне вредности 
набавке унапред(, по предрачуну -који је изнео 852.605 динара). 

Такође, није логично да се на позив за набавку канцеларијског материјала 
јави само Књиговодствена агенција „Унас Ваљанка М“ Бор, а да се не јаве 
књижаре-понуђачи којима је претежна делатност промет управо канцеларијског 
материјала и којима је такође упућен позив за доставу понуда. Уговорена је 
набавка канцеларијског материјала са овим понуђачем у износу од 230.905 динара 
са порезом. 
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11.11.Незаконитости у примени Закона о јавним набавкама уочене у 

спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, уместо да 
се спроведе поступак јавне набавке мале вредности за истоврсна добра, радове 
или услуге, образложене су  у тачци 12, код навођења сваког примера где се такав 
случај догодио. 

 

12. Начин евидентирање књиговодствених промена на контима 
имовине, трошкова и издатака, прихода и примања у контроли је 

провераван  на примерима примљених рачуна од добављача за купљена 
добра, услуге или радове и примерима издатих рачуна купцима или 

закупцима простора.  
Да би се утврдило да ли су средства  УСЦ „Бор“ Бор трошена на законит 

начин и наменски и да ли је књиговодствена евиденција основана, односно да ли 
је документација на основу које је вршено књиговодствено евидентирање 
пословних промена веродостојна, истинита и издата на законској основи, 
контролисано је више пословних промена и прегледана сва финансијска и друга 
документација у вези са њима. 

Поред тога на истим примерима контролисан је и спроведени 

поступак набавке добара, услуга или радова и уколико је било 
неправилности или незаконитости у раду УСЦ „Бор“, дат је  коментар код 
сваког наведеног примера.  

Контрола је показала да је књиговодствено евидентирање 
документације, генерално гледано, вршено на исправан начин. Постоје 

грешке у малом обиму, које су наведене у записнику уз сваки пример који је 
обрађен и има грешке у евидентирању промена.  

Уочено је да постоји документација у књиговодству које није оригинал 

већ фотокопија, а без писане напомене код кога се у установи налази 
оригинал, што није законито.  

Има примера да се обавезе према добављачима евидентирају на 
датум пре него што је рачун примљен у установу, што указује на то да 
налози за књижење остају незакључени и да се у истима докњижавају 

пословне промене, врше закаснела књижења, врше исправке које се потом 
не виде као исправке и слично. 

Контрола је показала да је истраживање тржишта ради набавке 
добара, услуга и радова на које се не примењује ЗЈН  извршено слањем 
позива на адресе три потенцијална понуђача и прикупљањем три понуде, с 

тим што је број потенцијалних понуђача којима су позиви послати мали и 
углавном се ради о истим понуђачима који су позивани да дају понуде за 

разне врсте добара и радова који су набављани, а понуде које су добијене 
се разликују у занемарљивој вредности, што узрокује сумњу у објективност 
начина припреме и спровођења поступка. Документација о набавци је 

формално исправна. Ови поступци нису били јавни и транспарентни, јер 
позиви нису објављени на интернет страници УСЦ „Бор“, иако закон 

обавезује наручиоце на транспарентност набавки које врше, без обзира да 
ли су јавне набавке, или то нису. 

 
У овој тачци закључка наводе се сви контролисани примери навођењем 

примљеног или издатог рачуна, а иза рачуна где су уочене незаконитости, наводи 
се образложење исте. 

Примљени рачуни у УСЦ „Бор“ у 2016.години: 
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12.1.Рачун-отпремница број 05-413/Л00/16 од 04.05.2016.године, 
издат од добављача „М2С промет“ доо Бор, на износ од 9.415,20 динара, 

за 200 комада Зајечарског пива од 0,5 л.  
12.2.Авансни рачун број 11-22/Л00 од 09.11.2016.године, издат од 

добављача „М2С промет“ доо Бор, на износ од 330.832,60 динара без 

пореза а 396.999,13 динара са порезом, за  алкохолна и безалкохолна 
пића -46 различитих производа.  

12.3.Рачун-отпремница број ФК30731/1-М08 од 14.03.2016.године, 
издатм од добављача „Лав Плус“ доо Бор, на износ од 35.920,65 динара, 
фактурисана је испорука намирница-хране: 

12.4.Рачун-отпремница број 11/2016 од 15.11.2016.године, издат од 
добављача Књиговодствена агенција „Унас Ваљанка М“ Бор, на износ од 

291.045,73 динара, фактурисана је испорука намирница-хране(месо и 
месне прерађевине). 

Карактеристично је да је вршена набавка од од овог понуђача, јер му 

је претежна  делатност „ рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски 
послови и пореско саветовање“. Како цене набављених производа из 

прегледаних рачуна нису повољније од цена у малопродајним објектима 
других понуђача и како су уговаране авансне уплате овом понуђачу, 
очигледно није био циљ Установи Спортски центар „Бор“ да набавку изврши 

са што мање трошкова и транспарентно, како уосталом и закон налаже, без 
обзира што није реч о јавној набавци, јер је интерес наручиоца увек 

приоритетан.   
12.5.Рачун-отпремница број 69005 од 06.05.2016.године, издат од 

добављача „Житопромет“ АД Зајечар, на износ од 3.971 динар, 

фактурисана је испорука хране-поврћа. 
12.6.Рачун-отпремница број 75045 од 01.05.2016.године, издат од 

добављача „Житопромет“ АД Зајечар, на износ од 103.500 динара без пореза а 
113.850 динара са порезом, фактурисана је испорука хране-пшеничног брашна. 

12.7.Отпремница-Рачун број 101-2016 од 16.06.2016.године, издат 
од добављача СЗТР„Сервис Терзић Дејан“ Бор, на износ од 45.000 

динара, за потрошни материјал. 
12.8. Рачун број 83/16 од 04.07.2016.године, издат од добављача 

„Rent Event“ доо Београд, на износ од 599.520 динара. Фактурисане су 

услуге најама монтажних трибина, за УСЦ „Бор“ код отворених базена.  
12.9. Рачун број 78/16 од 04.07.2016.године,   издат од  ДОО „Лефтер“ 

Бор на износ од 60.000 динара без пореза а 72.000 динара са порезом , за превоз 
вакулита на релацији Бор-Зрењанин-Бор, у једној тури. 

12.10. Рачун –отпремница број 16-РН002000223 од 12.07.2016.године,   
издат од  „Жупа комерц 2006“ доо Крушевац на износ од 7.560 динара, за закуп 
превозног средства-АДР за један дан.  

12.11. Рачун –отпремница број 16-РН002000296 од 09.08.2016.године,   
издат од  „Жупа комерц 2006“ доо Крушевац на износ од 7.560 динара, за закуп 
превозног средства-АДР за један дан.  

12.12. Рачун  број 1/16 од 07.07.2016.године, издат од Планинарско 
спортског  икстрим клуба Rok and Ice из Бора на износ од 177.332,96 

динара, фактурисане су услуге обезбеђења купача од 01.07.-
07.07.2016.године на базенима, за 14 спасиоца по 12.666,64 динара по 

спасиоцу.  
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У прилогу рачуна не постоји извештај о броју часова дежурства 
односно рада спасиоца на базенима. Не постоји ни захтев наручиоца за 

број спасиоца које треба ангажовати како је конкурсном документацијом 
захтевано и уговором уговорено. 

12.13.Рачун број 2/16 од 01.08.2016.године, издат  од добављача 
Планинарско спортски икстрим клуб Rok and Ice из Бора на износ од 607.998,72 
динара, фактурисане су услуге обезбеђења купача у периоду од 08.07.-
31.07.2016.године на базенима, за 14 спасиоца по 43.428,48 динара по спасиоцу. 

У прилогу брачуна не постоји  захтев наручиоца за наведени број 
спасиоца у наведеном периоду које треба ангажовати,  како је конкурсном 

документацијом захтевано и уговором уговорено. 
12.14. Рачун број 3/16 од 01.09.2016.године , издат  од добављача 

Планинарско спортски икстрим клуб Rok and Ice из Бора на износ од 435.189,56 
динара, фактурисане су услуге обезбеђења купача од 01.08.-31.08.2016.године на 
базенима, за 10 спасиоца по 42.071,34 динара по спасиоцу и за 2 спасиоца по 
7.238,08 динара по спасиоцу. 

У прилогу рачуна не постоји  захтев наручиоца за наведени број 
спасиоца у наведеном периоду које треба ангажовати,  како је конкурсном 
документацијом захтевано и уговором уговорено. 

12.15. Рачун број 21/16 од 21.12.2016.године,  издат од  Агенције за 
извођачку делатност “Whipart“ Ниш за надокнаду за извођење естрадно-
музичког програма поводом Новогодишње ноћи у ресторану Медаља 
31.12.2016.године, на износ од 210.000 динара. 

12.16. Уговор о пружању услуга број 1708-1/2016 од 28.12.2016.године са 
Павловић Нинославом  из Бора, број лиценце 926 од 13.06.2016.године издате 
од Удружења музичара џеза, забавне и рок музике Србије, као даваоцем услуга, за 
извођење естрадно музичког програма у ресторану Медаља на вредност од укупно 
110.000 динара. 

12.17. Рачун број 72/16 од  21.06.2016.године  издат од  ДОО 
„Лефтер“ Бор на износ од 299.745,60 динара, за  скидање старих и 
постављање нових подних и зидних плочица. 

Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у време 
покретања овог поступка набавке планирана набавка зидарских радова у 
процењеној вредности од укупно 499.788 динара, с тим што се у штампаној форми 
плана не види-није означено колики је износ из ког извора финансирања планиран. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности до 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као грађевински и завршни грађевинско-занатски 
радови, на истом објекту. 

 
По члану 3 став 1 тачка23)Закона о јавним набавкама Јавна набавка мале 

вредности је набавка чија процењена вредност није већа од вредности одређене 
овим законом, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на 
годишњем нивоу није већа од вредности одређене овим законом. 
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Дефиниција која није унета у сада важећем ЗЈН,  али која неспорно стоји 
као таква за истоврсност радова, је да су истоврсни радови они  радови који 
имају исту намену и својства и припадају истој групи радова у Општем 
речнику набавке, односно истој групи делатности у оквиру Сектора Ф у 

Уредби о класификацији делатности(С.гласник РС бр.54/2010), као и радови 

који се изводе на истој непокретности, односно према једном пројекту. 

Тако у групу делатности 43.3.Сектора Ф спадају завршни грађевинско-

занатски радови и то: 

- у подгрупи.43.31.-Малтерисање које обухвата(малтерисање спољних и 
унутрашњих површина зграда и других објеката и украсне штуко-радове, 

укључујући и наношење одговарајуће подлоге),  

-у подгрупи 43.32.-Уградња столарије-уградња врата, прозора, оквира за 

врата и прозоре од дрвета и другог материјала,  

-у подгрупи 43.33.-Постављање подних и зидних облога  обухваћено је 

постављање, поплочавање, намештање (или облагање) у зградама и 
осталим грађевинама :керамичких, бетонских или камених, зидних или 
подних плочица, и облагање пећи керамичким плочицама паркета и других 

подних облога од дрвета, покривање зидова дрветом,  

-у подгрупи 43.34. обухваћено је бојење и застакљивање које обухвата 

унутрашње и спољашње бојење зграда, бојење осталих грађевина. 

Из наведеног се види да на овом конту трошка 425111-1 као зидарски 

радови евидентирани су завршни радови на постављању подних и зидних 

облога, што спада у завршне грађевинско-занатске радове. 

Контролом је утврђено да је током 2016.године било више испостављених 
рачуна за набавку истоврсних завршних грађевинско занатских радова, који 
заједно на годишњем нивоу премашују вредност од 500.000 динара, (изнели су 
1.550.834,56 динара евидентираних на контима трошкова за те радове) што 
поткрепљује констатацију да је за исте требало спровести јавне набавке мале 
вредности. Такође су  планом набавки на које се ЗЈН не примењује  поред 
зидарских радова планирани и столарски и молерски радови-све у укупно 
процењењној вредности од 1.372.221 динара, тако да је било обавезно да се ове 
набавке планирају као јавне набавке мале вредности. 

12.18. Рачун број 52/16 од  10.05.2016.године  издат од  ДОО 
„Лефтер“ Бор на износ од 299.935,20 динара, за скидање старих и 
постављање нових подних и зидних плочица. 

Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у време 
покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 250.000 динара за колико је ова набавка и покренута. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности до 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као грађевински и завршни грађевинско-занатски 
радови, на истом објекту, заједно са уградњом столарије, малтерисањем и 
молерским радовима. 

12.19. Рачун број 69/16 од  21.06.2016.године   издат од  ДОО „Лефтер“ 
Бор на износ од 377.014,56 динара, за столарске радове. 

Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у време 
покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 372.558 динара. 
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Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности до 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као грађевински и завршни грађевинско-занатски 
радови, на истом објекту, заједно са постављањем подних и зидних облога,  
малтерисањем и молерским радовима. 

12.20. Рачун број 53/16 од  09.05.2016.године   издат од  ДОО „Лефтер“ 
Бор на износ од 69.624 динара, за столарске радове. 

Образложење исто као за рачун под бр.10.10.19. 
12.21.  Рачун број 25/16 од  30.03.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ 

Бор на износ од 99.900 динара, за молерско фасадерске радове. 
Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у време 

покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 208.000 динара. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности до 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као грађевински и завршни грађевинско-занатски 
радови, на истом објекту, заједно са постављањем подних и зидних облога, 
уградњом столарије и  малтерисањем. 

12.22. Рачун број 73/16 од  21.06.2016.године   издат од  ДОО „Лефтер“ 
Бор на износ од 149.850 динара, за молерске радове. 

Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у време 
покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 499.875 динара. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности до 500.000 динара. 

Образложење у вези незаконитости у спровођењу поступка набавке је  исто 
као за рачун под бр.10.10.21. 

12.23. Рачун број 22/16 од  21.03.2016.године  издат од  ДОО 
„Лефтер“ Бор на износ од 149.832 динара, за молерске радове  

Образложење у вези незаконитости у спровођењу поступка набавке је  исто 
као за рачун под бр.10.10.21. 

12.24.Рачун број 26/16 од  28.03.2016.године  издат од  ДОО 

„Лефтер“ Бор на износ од 99.897,66 динара, за  инвестиционо одржавање 
дела канализационе мреже. 

Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у  време 
покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 250.000 динара. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности до 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове 
груписане у групу делатности број 43.2.Сектора Ф под називом -Инсталациони 
радови у грађевинарству и  подгрупу 43.22.-Постављање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизационих система који се на годишњем нивоу 
изводе као истоврсни радови, који обухватају:инсталирање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизационих система, укључујући доградњу, 
адаптацију, одржавање и поправке: постављање инсталација у зградама или 
другим грађевинама за грејне системе (на струју, гас или нафту), водоводну и 
санитарну опрему, вентилациону и климатизациону опрему и канале, ископ канала 
за инсталационе радове.  
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Према груписању истоврсних радова у Општем речнику набавке у групу 
радова под бројем 45300000 сврстани су радови на грађевинским инсталацијама, 
при чему ту спада подгрупа 45310000-радови на увођењу електричне инсталације; 
45320000-Изолациони радови; 45330000-Водоинсталатерски и санитарни радови, 
а у оквиру њих-45331000-радови на инсталацији грејања, вентилације и 
климатизације и 45332000-водонсталатерски радови и радови на инсталацији 
одвода. 

Имајући у виду наведено груписање у истоврсне радове утврђено је да је за 
радове на грађевинским инсталацијама -инсталацијама водовода, канализације, 
грејања и електричним инсталацијама  утрошено укупно 1.236.104,67 динара, што 
је изнад граничне вредности од 500.000 динара, до које се не спроводе набавке по 
Закону о јавним набавкама. 

Иначе Планом набавки за 2016.годину у време покретања овог поступка је 
за наведене истоврсне набавке, под редним бројем 2.3.5. , 2.3.6. и 2.3.7.планирано 
укупно 666.666 динара процењене вредности, да би у јуну тај план износио после 
две измене укупно 1.165.832 динара процењене вредности-без ПДВ-а. 

Под наведеним условима свака од набавки за рад на инсталацијама 
требало је да буде спроведена по поступку јавне набавке мале вредности, а у УСЦ 
„Бор“ није тако поступљено. 

12.25.Рачун број 120/16 од  03.10.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ 
Бор на износ од 135.483,97 динара, за  замену и реконструкцију канализационе 
мреже. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као радови на грађевинским инсталацијама  на 
истом објекту,  заједно са радовима на инсталацији грејања  и електричним 
инсталацијама. 

Образложење у вези незаконитости у спровођењу поступка набавке је  исто 
као за рачун под бр.10.10.24 

12.26. Рачун број 70/16 од  21.06.2016.године  издат од  ДОО 
„Лефтер“ Бор на износ од 597.599,88 динара, за  поправку електричних 

инсталација. 
Контролом је утврђено да је набавка  планирана, покренута и спроведена 

као набавка на коју се ЗЈН не примењује, због вредности до 500.000 динара. 
Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 

набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као радови на грађевинским инсталацијама  на 
истом објекту,  заједно са радовима на инсталацији водовода и канализације и 
грејања. 

12.27. Рачун број 31/16 од 04.04.2016.године,   издат од  „АСМ 

Раде“  Бор  радње за одржавање и поправку моторних возила на износ 
од 67.700 динара. 

12.28. Рачун број 71/16 од  21.06.2016.године  издат од  ДОО 
„Лефтер“ Бор на износ од 348.848 динара, за одржавање уградне опреме. 

12.29. Отпремница-Рачун број 246-2016 од 18.10.2016.године,   издат од  
„Сервис Терзић Дејан“  Бор  на износ од 166.600 динара без пореза а 199.920 
динара са порезом за  текуће поправке и одржавање производне, моторне, 
непокретне и немоторне опреме 

12.30. Рачун-отпремниц број 2/2016-М05 од 11.05.2016.године, 
издат од добављача Књиговодствена агенција „Унас Ваљанка М“ Бор, на 

износ од 192.568,22 динара без пореза а 230.905 динара са порезом, 
фактурисана је испорука канцеларијског материјала-101 различит производ. 
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12.31. Рачун број 86/16 од  18.07.2016.године  издат од  ДОО 
„Лефтер“ Бор на износ од 100.320 динара, за 60 мајци без крагне по цени 

од 700 динара по комаду и за мајце са крагном 52 комада по цени од 800 
динара без пореза по комаду. 

Контролом је утврђено да нико из установе није задужен за купљене 
мајце као ХТЗ опремом. 

Контролом је утврђено да у Табели радних места за која се обезбеђују 
средства личне заштите, врста и рок трајања, која је саставни део Правилника о 
безбедности и здрављу на раду број 1047/2013 од 12.07.2013.године,  не постоје 
радна места за која се обезбеђује мајца са крагном или без крагне као заштитно 
средство, већ блуза са кратким рукавима  у трајању од 185 дана, што се може и 
прихватити адекватном опремом: Ова опрема  одобрава се за више радних места 
за укупно 15 извршиоца што са роком трајања од 185 дана следи да се купују по 2 
мајце односно укупно 30 мајци годишње. 

Из Рачуна број 86/16 од  18.07.2016.године  издатог од  ДОО 

„Лефтер“ Бор на износ од 100.320 динара,  види се да је уместо 15 
набављено 60 мајци без крагне и 52 мајце са крагном што значи да је 82 

комада мајци више набављено као заштитна опрема, која на годишњем 
попису није пописана да постоји, а вредност је 61.100 динара без пореза, 
односно за ту опрему  плаћено је 73.320 динара. 

Поред тога и 30 мајци које је по Правилнику требало предати 
запосленима којима припада, нису прописно подељене запосленима којима 

припадају-уз писану потврду-не постоји реверс о задужењу опремом. 
12.32. Предрачун број 1151135 од  31.03.2016.године  издат од  

НИС ад Нови сад на износ од 50.000 динара, за авансну уплату на групу 

картица за УСЦ Бор ради сукцесивне куповине бензина на бензинским 
станицама. 

12.33. Предрачун број 1430365 од  29.12.2016.године  издат од  

НИС ад Нови сад на износ од 110.000 динара, за авансну уплату на групу 
картица за УСЦ Бор ради сукцесивне куповине дизел горива на бензинским 

станицама. 
12.34. Предрачун број 1280098 од  01.08.2016.године  издат од  

НИС ад Нови сад на износ од 50.000 динара, за авансну уплату на групу 

картица за УСЦ Бор ради сукцесивне куповине осталог материјала за 
превозна средства. 

12.35.Рачун-отпремница број 453/2016 од  05.09.2016.године  издат 
од  ТР„Ђорђевић МЈН“ Бор на износ од 99.570 динара без пореза а 
119.484 динара са порезом, за разни и многобројни материјал за 

одржавање хигијене простора и за  прање инвентара угоститељства. 
12.36. Рачун-отпремница број 30/16 од  13.04.2016.године  издат од  

ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 521.539,70 динара, за разни и многобројни 
материјал за одржавање опреме и објеката, за одржавање сваке врсте, у 
великом обиму. 

12.37. Рачун  број 38/16 од  20.06.2016.године  издат од  СЗР 
„Випласт“ Оџаци  на износ од 298.850 динара, за пластичне решетке за 

преливне канале базена. 
12.38. Отпремница Рачун број 144/16 од 18.08.2016.године ,   издат од  

СТР „Мој дом“ Бор на износ од 299.970 динара, за купљено посуђе и прибор за 
јело. 
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12.39. Рачун број  16-3291-0004361 од 05.07.2016.године, издат од  
„Win Win“Чачак на износ од 149.881 динар за  набављену рачунарску 

опрему. 
Контролом годишњег пописа –прегледом пописних листи утврђено је да 

наведена опрема на начин како је евидентирана у евиденцији основних средстава 
на пописним листама , са таквим називом и карактеристикама не постоји-није 
евидентирана на попису, а није утврђена ни разлика у односу на књиговодствено 
стање. 

12.40. Рачун број ЗА 2/16-Ф000259 од 26.04.2016.године, издат од  
„Форма идеале“ Зајечар на износ од 186.460 динара, за 60 комада 
баштенских столица „Холидеј“, 8 комада баштенских столица „Хармонија“ и 

2 комада баштенски сто „Хармонија“. 
Контролом је утврђено да на годишњем попису основних средстава под 

31.12.2016.године не постоји попис намештаја и других основних средстава у 
ресторану Медаља, (иначе је попис извршен по организационим јединицама и 
просторним целинама, тако да је попис за ресторан „Медаља“ морао да постоји, а 
постоји пописан инвентар у ресторану „Медаља“). На другим локацијама УСЦ „Бор“ 
нису пописане столице и столови „Хармонија“ и „Холидеј“ који су набављени у 
2015.години и 2016.години. 

12.41. Рачун отпремница бр.FPH-3716/KOM/16 од 

09.07.2016.године издат од добављача „Симакс“ Београд, на износ од 
3.187.200 динара, фактурисане су метал халогене сијалице Philips 10 и 16 
комада, електроматеријал-разводни орман 1 комад и надградни 

рефлектори филипс светиљке 10 и 16 комада. 
Контролом годишњег пописа –прегледом сачињених пописних листи на дан 

31.12.2016.године, утврђено је да наведена опрема на начин како је евидентирана 
у евиденцији основних средстава на пописним листама, са таквим називом и 
карактеристикама не постоји-није евидентирана на попису, а како није утврђена 
разлика у односу на књиговодствено стање не може се знати да ли је та 
новонабављена опрема уопште и пописана. 

12.42. Рачун број 21/16 динара  без датума  издатим од  ДОО 

„Лефтер“ Бор на износ од 199.410 динара, фактурисана је израда и 
уградња тракастих завеса са носачем,  

Уз рачун не постоји доказ о извршеној примопредаји опреме. 
 Контролом је утврђено да наведена уградна опрема евидентирана на 

контима класе 5-издаци за нефинансијску имовину,  није евидентирана на 

контима класе 0-нефинансијска имовина  и класе 3-капитал, што је према 
прописима о буџетском рачуноводству обавезно. 

Контролом је утврђено да нико из установе није задужен за бригу и 
чување  набављене опреме. 

Контролом годишњег пописа је утврђено да на годишњем попису под 

31.12.2016.године ова имовина није унета у пописне листе -није пописана. 
12.43. Рачун-отпремница број 100/16 од  22.08.2016.године  издат 

од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 299.800 динара, за машину за прање и 
сушење веша 1 комад (без икаквих ближих података о произвођачу, моделу 
и типу опреме),  1 комад Клима уређаја 24000 (без икаквих ближих 

података о произвођачу, моделу и типу опреме) и   4 комада клима уређаја 
12000(без икаквих ближих података о произвођачу, моделу и типу опреме). 

Пријем робе није потврђен. Уз рачун не постоји доказ о извршеној 
примопредаји опреме,  иако чланом 8 уговора стоји да ће испоручилац 
приликом примопредаје добра наручиоцу предати један прмерак 
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отпремнице, која мора садржати имена и презимена лица која испоручују и 
преузимају артикле. 

На самом рачун-отпремници  не постоји потпис и овера за пријем 
робе. 

Контролом је утврђено да наведена  опрема за угоститељство која 
је евидентирана на контима класе 5-издаци за нефинансијску имовину-
конто 512251-Опрема за домаћинство и угоститељство,  није 

евидентирана на контима класе 0-нефинансијска имовина  и класе 3-
капитал, што је према прописима о буџетском рачуноводству обавезно. 

Контролом је утврђено да нико из установе није задужен за бригу и 
чување  набављене опреме. 

Контролом годишњег пописа –прегледом пописних листи није било могуће 
утврдити да ли је наведена новонабављена опрема пописана и да ли се налази у 
УСЦ „Бор“ на дан 31.12.2016.године. 

Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у време 
покретања овог поступка набавке планирана набавка опреме за домаћинство-
клима, бојлер... у процењеној вредности од укупно 250.000 динара, и с тим што се 
у штампаној форми плана не види-није означено колики је износ из ког извора 
финансирања планиран. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности испод 500.000 динара, што је супротно Закону о 
јавним набавкама, с обзиром да се мора сврстати у истоврсна добра на годишњем 
из групе добара у Општем речнику набавке  број 39710000-Електрични апарати за 
домаћинство, заједно са добрима евидентираним на конту 512252- издаци за 
опрему за угоститељство, на коме је евидентирана набавка опреме по рачуну из 
наредне тачке 11.44. 

12.44. Рачун број 016-12/16 од  20.09.2016.године  издат од  ДОО 

„Омнипромет“ Београд на износ од 399.960 динара, за један електрични 
шпорет инокс 800 х 900 х 850 мм, капацитет рерне ГН 2/1  унутар пећнице 2 

клизача за ГН 2/1-65мм, 4 четвртасте рингле снаге по 3 kW,   рерна снаге 5 
kW, температура опсега 50-300 степени, по цени од 225.000 dinara без 
пореза и са порезом 270.000 динара и једну електричну линијску фритезу 

димензије  400 х 900 х 850 мм,  капацитета 15 литара, снаге 8 кW,  
температура 50-300 степени, по цени од 108.300 динара без пореза и 

129.960 динара са порезом. 
Контролом годишњег пописа –прегледом пописних листи утврђено је да 

наведена опрема на начин како је евидентирана у евиденцији основних средстава 
на пописним листама, са таквим називом и карактеристикама не постоји-није 
евидентирана на попису, а није утврђена ни разлика у односу на књиговодствено 
стање. 

Контролом је утврђено да нико из установе није задужен за бригу и 

чување  набављене опреме. 
 
Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2016.годину у време 

покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 333.333 динара. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности испод 500.000 динара, што је супротно Закону о 
јавним набавкама. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у набавке истоврсних 
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добара на годишњем из групе добара у Општем речнику набавке  број 39710000-
Електрични апарати за домаћинство. 

Из ове групе у УСЦ „Бор“ споведене су две посебне набавке на које се закон 
не примењује и издаци за опрему евидентирани на конту број 512251 и 512252. 

 
По члану 3 став 1 тачка23)Закона о јавним набавкама Јавна набавка мале 

вредности је набавка чија процењена вредност није већа од вредности одређене 
овим законом, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на 
годишњем нивоу није већа од вредности одређене овим законом. 

Дефиниција која није унета у сада важећем ЗЈН, али која неспорно стоји као 
таква за истоврсност добара, је да су истоврсна добра она добра која имају исту 
намену и својства и припадају истој групи добара у Општем речнику набавке. 

Тако наведеној групи добара под бројем 39710000- Електрични апарати за 
домаћинство  припадају добра из подгрупе 397111000-Електрични апарати за 
домаћинство за припрему хране, која обухвата између осталог електричне 
пећнице, рингле, примусе, микроталасне пећнице и друго, затим добра из подгрупе 
39713000- Електрични кућни апарати за чишћење, пегле,  која обухвата између 
осталог и машине за прање веша и машине за сушење веша, а подгрупа број 
39717000-Вентилатори и уређаји за климатизацију обухвата и клима уређаје. 

Из наведеног се види да је ову набавку шпорета и линијске фритезе 
требало груписати са набавком машине за прање и сушење веша и клима 
уређајима са конта издатака број 512251 и за та истоврсна добра покренути један 
поступак набавке мале вредности по свим одредбама Закона о јавним набавкама 
за такав поступак. По Плану набавки за ова истоврсна добра, која су  УСЦ „Бор“ 
подељена на две набавке због избегавања прописаног поступка, под редним 
бројем 2.1.28.-Опрема за домаћинство-клима, бојлер...и редним бројем 2.1.29.-
Опрема за угоститељство-уређаји  требало планирати као један поступак ЈНМВ с 
обзиром на укупну процењену вредност од 583.333 динара. 

Набавке су спроведене као посебне набавке на које се ЗЈН не примењује, 
за укупну вредност без ПДВ-а од 583.133,33 динара.   

12.45. Рачун број 06/07/16-УБ од 06.07.2016.године, издат од  
„Фази“доо Ниш на износ од 518.400 динара,  за 1 комад семафорског 

система  за ватерполо, модел ИС2-20В-1720Р са радио везом. 
Контролом годишњег пописа –прегледом пописних листи утврђено је да 

наведена опрема на начин како је евидентирана у евиденцији основних средстава 
на пописним листама, са таквим називом и карактеристикама не постоји-није 
евидентирана на попису, а није утврђена ни разлика у односу на књиговодствено 
стање. 

12.46. МП-Предрачун број 10/2016-М05 од 29.12.2016.године са датумом 
валуте 30.12.2016.године,  издат од Књиговодствене агенције „Унас Ваљанка 
М“ Бор, предузетника Мирјане Длбокић из Бора, на износ од  852.605 динара, за 
разне прехрамбене намирнице за припрему хране у великој количини. 

Од овог добављача је у 2016.години набављено робе у вредности од 
2.211.677,90 динара заједно са овим Предрачуном. Како су трошкови хране у 
2016.години изнели 3.761.866,15 динара без пореза, а око 4.500.000 динара са 
порезом, значи да је овај добављач испоручио 49% хране-намирница. 

12.47. Авансни рачун број 12-29/Л00 од 30.12.2016.године издат од „М2С 
промет“ ДОО Бор,  на износ од 751.483,48 динара за разне врсте пића, у великој 
количини. 

Од овог добављача је у 2016.години набављено робе у вредности од 
1.954.981,33 динара заједно са овим авансним рачуном. Како су трошкови пића у 
2016.години изнели 1.667.984,55 динара без пореза а око 2.000.000 динара са 
порезом, значи да је овај добављач испоручио скоро целокупну количину пића. 
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Као што се види ДОО „Лефтер“ је јако заступљени добављач добара, 
услуга и радова  у 2016.години-са укупно 5.745.811,60 динара вредности 

примљених рачуна од истог. 
 

Примљени рачуни у УСЦ „Бор“ у 2017.години 
 

12.48. Рачун-отпремница број 58/17 од  30.06.2017.године  издат од  
ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 25.000 динара без пореза а  30.000 динара 

са порезом, за транспорт перфита специјализованим возилом на релацији 
Бор-Зрењанин-Бор. 

12.49. Рачун број 34/17 од  19.05.2017.године  издат од  ДОО 

„Лефтер“ Бор на износ од 281.610 динара без пореза а  337.932 динара са 
порезом, за обијање старих и постављање нових подних и зидних плочица. 

Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2017.годину у време 
покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 283.333 динара. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности до 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као грађевински и завршни грађевинско-занатски 
радови, на истом објекту. 

 
Контролом је утврђено да је Планом набавки за 2017.годину планирано за 

ове истоврсне радове укупно 525.000 динара процењене вредности, што значи да 
је за сваку од посебно планираних набавки требало покренути поступак јавне 
набавке мале вредности, или један поступак јавне набавке мале вредности по 
партијама. 

Под редним бројем 2.3.1.-Зидарски радови-процењена вредност износи 
283.333 динара, под редним бројем 2.3.3.-Молерски радови процењена вредност 
износи 241.667 динара. 

Образложење незаконитости рада УСЦ „Бор“ је исто као и 

образложење под редним бројем 11.17. за набавке из 2016.године. 
12.50. Рачун број 26/17 од  28.04.2017.године  издат од  ДОО 

„Лефтер“ Бор на износ од 125.000 динара без пореза а  150.000 динара, 

за молерске радове на зидовима површине од 170 м2 
Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2017.годину у време 

покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 241.667 динара. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности испод 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као грађевински и завршни грађевинско-занатски 
радови, на истом објекту, заједно са постављањем зидних и подних облога што је у 
УСЦ „Бор“ дефинисано као зидарски радови. 

12.51. Рачун-отпремница број 57/17 од  03.07.2017.године  издат од  
ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 116.662,50 динара без пореза а  139.995 

динара са порезом, за бојење рукохвата малог и великог базена димензије. 
Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 

набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове који 
се на годишњем нивоу изводе као грађевински и завршни грађевинско-занатски 
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радови, на истом објекту, заједно са постављањем зидних и подних облога што је у 
УСЦ „Бор“ дефинисано као зидарски радови. 

12.52. Рачун број 12/17 од  13.02.2017.године  издат од  ДОО 
„Лефтер“ Бор на износ од 91.500 динара без пореза а 109.800 динара са 

порезом, за  поправку инсталације централног грејања. 
Контролом је утврђено да је у Плану набавки за 2017.годину у време 

покретања овог поступка набавке планирана набавка у процењеној вредности од 
укупно 208.333 динара. 

Набавка је планирана, покренута и спроведена као набавка на коју се ЗЈН 
не примењује, због вредности испод 500.000 динара. 

Контролом је утврђено да је ова набавка морала бити спроведена као јавна 
набавка мале вредности, с обзиром да се мора сврстати у истоврсне радове 
груписане у групу делатности број 43.2.Сектора Ф под називом -Инсталациони 
радови у грађевинарству и  подгрупу 43.22.-Постављање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизационих система који се на годишњем нивоу 
изводе као истоврсни радови, који обухватају:инсталирање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизационих система, укључујући доградњу, 
адаптацију, одржавање и поправке: постављање инсталација у зградама или 
другим грађевинама за грејне системе (на струју, гас или нафту), водоводну и 
санитарну опрему, вентилациону и климатизациону опрему и канале, ископ канала 
за инсталационе радове.  

Према груписању истоврсних радова у Општем речнику набавке у групу 
радова под бројем 45300000 сврстани су радови на грађевинским инсталацијама, 
при чему ту спада подгрупа 45310000-радови на увођењу електричне инсталације; 
45320000-Изолациони радови; 45330000-Водоинсталатерски и санитарни радови, 
а у оквиру њих-45331000-радови на инсталацији грејања, вентилације и 
климатизације и 45332000-водонсталатерски радови и радови на инсталацији 
одвода. 

 
Имајући у виду наведено груписање у истоврсне радове утврђено је да је за 

радове на грађевинским инсталацијама -инсталацијама водовода, канализације, 
грејања и електричним инсталацијама  Планом набавки за 2017.годину  за 
наведене истоврсне набавке, под редним бројем 2.3.5.-Радови на водоводу и 
канализацији , 2.3.6.Централно грејање  и 2.3.7.-Електричне инсталације 
планирано укупно 666.666 динара процењене вредности, без ПДВ-а. 

Под наведеним условима свака од набавки за рад на инсталацијама 
требало је да буде спроведена по поступку јавне набавке мале вредности, а у УСЦ 
„Бор“ код набавке радова на инсталацији централног грејања није тако 
поступљено. 

12.53.Рачун број 78/17 од 10.05.2017.године,   издат од СЗР „Озоне“  Бор  
на износ од  21.750 динара укупно, за извршену допуну кертриџа 12 комада.  

12.54. Отпремница-Рачун број 036-2017 од 21.02.2017.године,   издат од  
„Сервис Терзић Дејан“  Бор  на износ од 21.000 динара без пореза а 25.200 
динара са порезом, за извршену поправку опреме за угоститељство. 

12.55. Отпремница-Рачун број 035-2017 од 21.02.2017.године,   издат од  
„Сервис Терзић Дејан“  Бор  на износ од 41.700 динара без пореза а 50.040 
динара са порезом, за извршену поправку опреме-електромотора.  

12.56.Рачун број 17-312-000044 од 22.05.2017.године,   издат од  „Аква 
интерма инжењеринг“  Београд  на износ од 33.203,75 динара без пореза а 
39.844,50 динара са порезом, за извршену поправку опреме- сервисирање 
хлоринатора и сервисирање ињектора у сервису и заменом делова и друго. 

12.57. Рачун-отпремница број 55/17 од  28.04.2017.године  издат од  
ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 83.333,33 динара без пореза а  100.000 
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динара са порезом, за испоручен материјал за одржавање водоводних и 
струјних инсталација. 

Као што се види ДОО „Лефтер“ је јако заступљени добављач добара, 
услуга и радова и у 2017.години-са укупно 1.357.311 динара вредности 

примљених рачуна од истог. 
12.58.Предарачун број 2/М05-2017 од 20.03.2017.године на  износ 

од 447.594,50 динара издат од Књиговодствене агенције „Унас Ваљанка 

М“ Бор, предузетника Мирјане Длбокић из Бора, за авансну уплату великих 
количина меса и месних прерађевина, јаја, млека, пасуља и др. 

 

Издати рачуни од стране УСЦ „Бор“ у 2016.години 
 
12.59.Рачун број 067/2017 од 30.06.2017.године  за закупнину за јун 

2017.године од 16.666,67 динара без пореза а 20.000 динара са порезом, издат 
закупцу Вулета Марку. 

12.60.Рачун број 081/2017 од 31.07.2017.године  за закупнину за јул 
2017.године од 16.666,67 динара без пореза а 20.000 динара са порезом издат 
закупцу Вулета Марку. 

12.61.Рачун број 085/2017 од 31.07.2017.године  за утрошену електричну 
енергију за јун и јул 2017.године  у износу од 16.414,40 динара без пореза а 
19.697,28 динара са порезом издат закупцу Вулета Марку. 

12.62.Рачун број 096/2017 од 31.08.2017.године за закупнину за август 
2017.године од 16.666,67 динара а 20.000 динара са порезом издат закупцу Вулета 
Марку. 

Рачун број 100/2017 од 31.08.2017.године за утрошену електричну енергију 
август 2017.године  у износу од 9.721,49 динара без пореза а 11.665,78 динара са 
порезом издат закупцу Вулета Марку. 

Контролом је утврђено да је Уговор о закупу пословног простора број 
547 од 03.05.2017.године закључен са Вулета Марком  улица 28.март бр.11/9 као 
закупцем, закључен незаконито, супротно одредбама Закона о јавној својини и то 
на период од 7 година. 

12.63.Рачун број 192/2016 од 31.12.2016.године  за закупнину за децембар 
2016.године, за 21 м2 по цени од 166,67 динара без пореза-укупно 3.500 динара 
без пореза а 4.200 динара са порезом издат Женском јуниорском рукометном 
клубу Бор РТБ. 

12.64.Рачун број 171/2016 од 30.11.2016.године  за утрошену електричну 
енергију за новембар 2016.године у износу од 833,33 динара без пореза а 1.000 
динара са порезом, издат Женском јуниорском рукометном клубу Бор РТБ. 

12.65.Рачун број 191/2016 од 31.12.2016.године за закупнину за децембар 
2016.године за 21 м2 по цени од 166,67 динара што је 3.500 динара без пореза а 
4.200 динара са порезом, издат закупцу СТР „Тонманиа“ Бор. 

12.66.Рачун број 169/2016 од 30.11.2016.године за утрошену електричну 
енергију за новембар 2016.године  у износу од 833,33 динара без пореза а 1.000 
динара са порезом, издат закупцу СТР „Тонманиа“ Бор. 

12.67.Рачун број 190/2016 од 31.12.2016.године за закупнину за децембар 
у износу од 300 еур-а по средњем курсу НБС од 123,4723 динара за 1 еур, укупно 
30.868,08  динара без пореза а 37.041,69 динара са порезом, издат закупцу „Лес 
фолиес“ доо Чачак. 

12.68.Рачун број 170/2016 од 30.11.2016.године  за утрошену електричну 
енергију за новембар 2016.године  у износу од 6.666,67 динара без пореза а 8.000 
динара са порезом, издат закупцу „Лес фолиес“ доо Чачак 
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12.69.Рачун број 023/2016 од 29.02.2016.године за закупнину за фебруар 
2016.године у износу од 26.666,67  динара без пореза а 32.000 динара са порезом, 
издат закупцу „Мфит боди фитнес клуб“ Бор. 

12.70.Рачун број 025/2016 од 29.02.2016.године  за утрошену електричну  
енергију у фебруару 2016.године  у износу од 3.416,75  динара без пореза а 
4.100,10 динара са порезом, издат закупцу „Мфит боди фитнес клуб“ Бор. 

12.71.Рачун број 070/2016 од 04.05.2016.године УСЦ „Бор“  издат 
Општинској управи општине Бор за услуге ресторана „Медаља“-припремање 
оброка за потребе народне кухиње по Уговору број 156/2016 од 
10.02.2016.године, на основу интерног рачуна број 145/016 од 04.05.2016.године и 
фискалног исечка број БИ 23752, на износ од 1.365.750 динара са порезом. 

12.72. Рачун број 151/2016 од 31.10.2016.године УСЦ „Бор“ издат 
Општинској управи општине Бор за услуге ресторана „Медаља“-припремање 
оброка за потребе народне кухиње по Уговору број 156/2016 од 
10.02.2016.године са Анексом број 989/2016 од 26.07.2016.године, на основу 
интерног рачуна број 24/016 од 31.10.2016.године и фискалног исечка број БИ 
25771, на износ од 1.642.500 динара са порезом. 

 
Издати рачуни од стране УСЦ „Бор“ у 2017.години 

 
12.73.Рачуном број 050/2017 од 23.05.2017.године УСЦ „Бор“ је 

фактурисала Општинској управи општине Бор услуге ресторана „Медаља“-
припремање оброка за потребе народне кухиње  по Уговору број 79 од 
18.01.2017.године, на основу интерног рачуна број 12/017 од 23.05.2017.године и 
фискалног исечка број БИ 28344 од 23.05.2017.године, на износ од 1.500.750 
динара са порезом. 

13.Установа Спортски центар „Бор“ је издавала пословни 
простор у закуп супротно одредбама Закона о јавној својини. 

У контроли је утврђено да је Установа Спортски центар „Бор“ закључила 
уговоре о издавању простора у закуп супротно одредбама Закона о јавној 
својини(„Сл.гласник РС“ бр.72/11 и 88/13, 105/14 и 108/16), Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда(Сл.гласник РС бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017) и супротно 
сопственој Одлуци о начину издавања пословног простора број 126/2012 од 
24.01.2012.године по којој се  пословни простор може издати у закуп поступком 
јавног надметања. 

  
Поред тога УСЦ „Бор“ се у реализацији закључених уговора 

неодговорно и недомаћински понашала, јер није предузимала све 

расположиве мере ради наплате својих потраживања од закупаца. На крају 
2016.године та потраживања износе преко 6 милиона динара. 

Тако закупац АМБ стил Бор још из 2012.године дугује 732.784,32 динара, да 
би се дуг до краја 2016.године повећао на 1.989.614,47 динара, а да за све то 
време није ништа од стране УСЦ „Бор“ предузимано на наплати потраживања. 

 
13.1.Уговор о закупу пословног простора број 1231/2011 од 

21.07.2011.године закључен је између УСЦ „Бор“ Бор кога заступа директор 
Жељко Васковић као закуподавац и СЗР „АМБ Стил“ Бор кога заступа власник 
Гушљешевић Славиша као закупац. 

Из аналитичке евиденције закупца  на дан 31.12.2016.године види 

се да закупац дугује установи укупно 1.989.614,47 динара по основу 
закупнине и утрошене електричне енергије за закупљени простор. 
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Уговором о поравнању број 701 од 06.06.2017.године  

закљученим са закупцем  констатовано је да АМБ Стил СЗР предузетника 
Гушљешевић Славише потражује од УСЦ Бор за уградњу опреме по анексу 

уговора број 1610/2011 од 05.10.2011.године  износ од укупно  1.139.059,99 
динара и за  инвестиционо одржавање и опрему у предметни простор 
уложио новчана средства у износу од 593.023,88 динара и да по правнању 

дугује установи Спортски центар Бор укупно 379.140,08 динара, за исплату 
у 12 једнаких месечних рата по 31.595 динара месечно. 

Контролом је утврђено да дуг АМБ Стил СЗР предузетника 
Гушљешевић Славише у члану 5 уговора није утврђен исправно с 
обзиром да вредност улагања из члана 4 уговора не износи 593.023,88 

динара већ по извршеном стручном вештачењу износи 257.530,60 динара. 
То значи да  висина дуга за уплату  након сравњења узајамних 

потраживања уговарача износи 593.023,88 динара а месечна обавеза за 
плаћање је 49.418,66 динара. 

Неопходно је да се изврши исправка и сачини Анекс Уговора о 

поравнању број 701 од 06.06.2017.године. 
Наведени Уговор о закупу, старање УСЦ „Бор“ о реализацији 

закљученог уговора, а пре свега о наплати потраживања од закупца, 
очигледан су пример незаконитог, неодговорног и недомаћинског понашања 
УСЦ „Бор“ кад је у питању располагање имовином коју користи у обављању 

своје делатности. 
 

До завршетка ове контроле Уговор о поравнању број 701 од 
06.06.2017.године  није анексиран и грешка у обиму  преосталог 
потраживања од бившег закупца није још увек исправљена са 

379.140,08 динара на 593.023,88 динара односно за месечно 
потраживање са 31.595 динара  на  49.418,66 динара за период од 12 

месеци почев од 01.06.2017.године.  
Такође није  покренут поступак за наплату потраживања  по том 

уговору, јер до сада ни једна рата још увек није уплаћена а прошло је 

време за целе 4 рате. 
 
13.2.Исти простор који је био издат по Уговору  о закупу пословног простора 

број 1231/2011 од 21.07.2011.године закупцу СЗР „АМБ Стил“ Бор по цени месечне 
закупнине од 30.000 динара, издат је новом закупцу, без спровођења прописаног 
начина за издавање простора у закуп по Закону о јавној својини и то за цену која је 
за једну трећину мања од дотадашње цене закупа за исти простор. 

 
Закључен је Уговор о закупу пословног простора број 547 од 

03.05.2017.године са закупцем Вулета Марко  улица 28.март бр.11/9 као закупцем 
за  месечну бруто закупнину у износу од 20.000 динара, почев од 
01.06.2017.године, на период од 7 година. 

Како је овај уговор закључен супротно важећим прописима исти је ништав 
уговор. 

 
Контролом је утврђено да је Решењем АПР-а број БП 125070/2016 од 

01.12.2016.године Марко Вулета регистровао  радњу за самостално обављање 
делатности „Ауто сервис Вуле VW“ Бор, матични број 64443615,  са претежном 
делатношћу 4520-Одржавање и поправка моторних возила, на неодређено време. 
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Решењем БП број 47133/2017 од 12.05.2017.године у АПР-у извршена је 
промена и уписана претежна делатност 5630-Услуге припремања и 
послуживања пића и уписана промена података о издвојеном месту-уписана је 
адреса радње Зелени булевар бб Бор-управо адреса закупљеног простора. 

Из наведеног се види да је УСЦ Бор изнајмио простор закупцу који се бави 
истом делатношћу као и закуподавац и директна му је конкуренција у сопственом 
простору који му је изнајмио на коришћење под изузетно повољним условима, а уз 
то власник радње (закупац) је, по сазнању у контроли, супруг руководиоца Службе 
за угоститељство у УСЦ „Бор“ Т. Г. Вулета, тако да у овом случају постоји и сукоб 
интереса због породичне  везе закуподавца и закупца. 

 У старту је без спровођења поступка јавног надметања омогућена 
повољнија цена закупа закупцу за 10.000 месечно(од дотадашње цене) што за 
седам година уговореног периода закупа изгубљена зарада износи  840.000 
динара. 

 
13.3.Уговор о закупу пословног простора број 1229/2016 од 

16.09.2016.године закључен са Женским јуниорским рукометним клубом Бор 
РТБ, за  месечну бруто закупнину у износу од 4.200 динара за 21 м2 простора. 

Контролом је утврђено да је Уговор о закупу пословног простора број 
1229/2016 од 16.09.2016.године закључен са Женским јуниорским рукометним 
клубом Бор РТБ, са седиштем  у ул.Цара Лазара 8 у Бору, као закупцем, закључен 
незаконито, супротно одредбама Закона о јавној својини.  

Како је овај уговор закључен супротно важећим прописима исти је ништав 
уговор. 

 
13.4.Уговор о закупу пословног простора број 1746/2016 од 

30.12.2016.године закључен са СТР „Тонманиа“ Бор , Зелени булевар бб,  
матични број 61425136, као закупцем кога заступа Зоран Милошевић, за бруто 
закупнину у износу од 4.200 динара за 21 м2 простора, на период од једне године. 

Контролом је утврђено да је Уговор о закупу пословног простора број 
1746/2016 од 30.12.2016.године закључен са СТР „Тонманиа“ Бор , Зелени булевар 
бб,  као закупцем, закључен незаконито, супротно одредбама Закона о јавној 
својини. 

Како је овај уговор закључен супротно важећим прописима исти је ништав 
уговор. 

 
13.5.Уговор о закупу пословног простора број 1745/2016 од 

30.12.2016.године закључен са ДОО „Лес Фолиес“ Чачак,  кога заступа Зоран 
Крсмановић, за  месечну бруто закупнину у износу од 300 ЕУР-а у динарској 
противвредности  по средњем курсу НБС на дан уплате, на период од једне 
године. 

Контролом је утврђено да је Уговор о закупу пословног простора број 
1745/2016 од 30.12.2016.године закључен са ДОО „Лес Фолиес“ Чачак,   као 
закупцем, закључен незаконито, супротно одредбама Закона о јавној својини. 

Како је овај уговор закључен супротно важећим прописима исти је ништав 
уговор. 

 
13.6.Уговор о закупу пословног простора број 1584/2015 од 

28.12.2015.године закључен са Боди фитнес клубом „М-ФИТ“  Бор, Зелени 
булевар бб,  ПИБ 105125971, као закупцем кога заступа Биљана Филиповић за 
месечну бруто закупнину у износу од 32.000 динара, почев од 01.01.2016.године до 
31.12.2016.године. 
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Контролом је утврђено да је Уговор о закупу пословног простора број 
1584/2015 од 28.12.2015.године закључен са Боди фитнес клубом „М-ФИТ“  Бор, 
Зелени булевар бб,  као закупцем, закључен незаконито, супротно одредбама 
Закона о јавној својини, закључио га је в.д. директор Александар Димитријевић. 

Како је овај уговор закључен супротно важећим прописима исти је ништав 
уговор. 

 
Контролом је утврђено да постоји Раскид Уговора о закупу пословног 

простора број 1584/2015 од 28.12.2015.године, деловодни број 478-1/2016 од 
13.04.2016.године, по Захтеву закупца број 478/2016 од 13.04.2016.године. 

 
Раскид уговора је закључен а да УСЦ „Бор“ није предузела потребне 

активности да се потраживање у износу од 150.986,55 динара намири пре раскида 
уговора а такође није покренут поступак наплате потраживања судским путем  
нити након раскида уговора. 

 
13.7.Након раскида Уговора о закупу пословног простора број 1584/2015 од 

28.12.2015.године закључен са Боди фитнес клубом „М-ФИТ“  Бор  за исти простор 
закључен је Уговор о спортско-пословној сарадњи број 632/2016 од 
18.05.2016.године закључен са Спортским удружењем „Голд Џим“ Бор, Зелени 
булевар бб,  ПИБ 109483550, матични број 28821417, кога заступа Весна 
Станојевић, без надокнаде, а уз обавезу да УСЦ „Бор“ обезбеди другом уговарачу 
услове за несметано одвијање спортских активности, на период од 10 година. 

Уговором није прецизирано који простор УСЦ „Бор“ други уговарач може 
користити за своје активности. 

Контролом је утврђено да је након раскида Уговора о закупу пословног 
простора број 1584/2015 од 28.12.2015.године, Уговором деловодни број 478-
1/2016 од 13.04.2016.године са дотадашњим закупцем „М Фит“ боди фитнес клуб, 
тај исти простор дат на коришћење без накнаде Спортском удружењу „Голд Џим“ 
Бор и са нејасно дефинисаним одредбама уговора, управо дефинисаним тако да 
ово удружење може користити простор несметано за обављање своје делатности 
без накнаде. Чак се у уговору и не наводи који се простор установе даје на 
коришћење, а ради се о простору од 200 м2 који је ранијем закупцу дат по укупној 
цени од 32.000 динара и уз додатно покриће сопствених трошкова за електричну 
енергију од стране закупца. 

Уговор је закључен без сагласности оснивача на период од 10 година,  
супротно Закону о јавној својини по коме се располагање јавном имовином,од 
стране корисника те имовине, може вршити искључиво уз добијену сагласност 
носиоца права јавне својине, а то је Оштина Бор у овом случају. 

Према члану 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда(Сл.гласник РС бр.24/2012, 48/2015, 
99/2015, 42/2017 и 94/2017), пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради 
стицања прихода, полазећи од процењене тржишне висине закупнине утврђене на 
основу општих аката јединица локалне самоуправе  којима се уређује закупнина за 
пословни простор, а према локацији пословног простора, како у погледу 
утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по 
зонама и делатностима. У случају да није донет општи акт јединице локалне 
самоуправе, процену тржишне висине закупнине утврдиће надлежни порески 
орган. 

 

Из наведеног следи да УСЦ „Бор“ никако није могла да закључи овај уговор 
за издавање простора закупцу без накнаде, односно Уговор о спортско-пословној 
сарадњи број 632/2016 од 18.05.2016.године закључен са Спортским удружењем 
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„Голд Џим“ Бор  није јасно дефинисан као уговор о закупу, али му је суштина таква, 
и за закључивање таквог уговора УСЦ „Бор“ је морала применити прописани 
поступак Законом о јавној својини и Уредбом. 

Како је овај уговор закључен супротно важећим прописима исти је ништав 
уговор. 

 
Из фактура претходног закупца види се да је потрошња ел.енергије у 

простору била око 4.000 динара месечно, значи укупно 36.000 динара месечно 
изгубљене закупнине за годину дана износи 432.000 динара и за 10 година 
4.320.000 динара, што значи да је изгубљени приход од издавања овог простора 
процењен на 3.600.000 динара(без ПДВ-а), по цени закупа претходног закупца у 
истом простору. 

 Закључени Уговор о спортско-пословној сарадњи број 632/2016 од 
18.05.2016.године закључен са Спортским удружењем „Голд Џим“ Бор, је штетан 
по Установу Спортски центар „Бор“ у Бору 

 
По  одредбама  Закона о јавној својини који је ступио на снагу 

06.10.2011.године  УСЦ „Бор“Бор  била обавезна да га примени приликом 
издавања пословног простора у закуп, а она је управо  закључила све важеће 
уговоре о закупу супротно одредбама тог закона, тако да су напред наведени 
уговори ништави.  

 
-По Закону о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11 и 88/13, 105/14 и 

108/16), члан 18 став 1 општина као јединица локалне самоуправе је носиоц права 
јавне својине, а по ставу 6 истог члана установе и јавне агенције и друге 
организације чији је оснивач јединица локалне самоуправе,  имају право 
коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им 
пренете на коришћење, што је регулисано и чланом 13, став 2 алинеја 4 Статута 
општине Бор(Сл.лист општине Бор број 7/08 и 3/2013). 

 
-По Закону о јавној својини члан 22 став 2 и 3 (а на основу члана става 6 

истог члана-сходна примена закона на општине) давање у закуп врши се по 
претходно прибављеној сагласности надлежног органа, која је по ставу 3 истог 
члана начелна сагласност, опредељује намену простора за време трајања закупа, 
а не и будућег закупца и услове закупа-за промену намене потребна је нова 
сагласност. 

По ставу 8 истог члана у случају кад се непокретност издаје у закуп без 
сагласности надлежног органа (а на основу става 10 истог члана-сходна примена 
закона на општине) сматраће се да се користи супротно закону, а то је по ставу 7 
истог члана  услов за одузимање права коришћења непокретности у јавној својини. 

-По члану 43, став 1  тачка 22)  Статута општине Бор, Скупштина општине 
Бор(надлежни орган) даје претходну сагласност месним заједницама, установама, 
јавним агенцијама и другим организацијама које су носиоци права коришћења на 
стварима у јавној својини општине, за давање у закуп истих, а по тачци 24) 
одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право 
коришћења имају наведени субјекти, ако се користе супротно закону.  

-По члану 34 Закона о јавној својини ствари у јавној својини могу се дати у 
закуп полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку 
јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда. Уговори који се 
закључе супротно овом члану Закона су ништави. 

-По члану 50 истог закона функционер који руководи органом, односно друго 
овлашћено лице, стара се о законитости и одговоран је за законито коришћење и 
управљање стварима у јавној својини које користи тај орган. 
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-По члану 72 став 4 истог закона на дан ступања на снагу истог, над 
средствима у државној својини која користи јединица локалне самоуправе 
успоставља се право јавне својине јединице локалне самоуправе.   

 

14.У вези са обрачуном и исплатом примања запослених у 

контроли Установе Спортски центар „Бор“ су уочене  неправилности и 
незаконитости 

 
14.1. Директор УСЦ „Бор“ је донео одлуке на основу којих је извршена 

исплата социјалних помоћи за лечење запослених по захтевима. Контролом је 
утврђено да нису све одлуке којима је помоћ одобрена, поткрепљене 
документацијом која доказује намену за коју су средства додељена. 

Обрађени примери за 2016.годину показују да је исплаћена новчана помоћ 
за лечење у износу од 56.665 динара, од чега за 20.000 динара основаност доделе 
помоћи није доказана  конкретном и одговарајућом документацијом. 

Исплата је евидентирана на конту број 414411- Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или члана уже породице. 

 
Обрађени примери за 2016.годину показују да је исплаћена новчана помоћ 

за покриће трошкова сахране у износу од 56.665 динара, од чега за 30.000 динара 
основаност доделе помоћи није доказана  конкретном и одговарајућом 
документацијом- не постоји доказ да је покојни био члан уже породице запослене, 
из заједничког домаћинства. Исплата је евидентирана на конту трошка број 
414314- Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице. 

 
14.2.У Установи Спортски центар „Бор“  у Бору вршен је обрачун основне 

плате запослених применом коефицијента за обрачун плате запослених  по 
Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама("Сл. гласник РС", бр. 44/2001...до  58/2014) и основице за обрачун плате 
донете од стране органа општине Бор,која се примењује док  прописана основица 
Закључком Владе не достигне тај ниво. 

По члану 2 став 1 тачка  10. Уредбе о коефицијентима одређени су 
коефицијенти у делатности физичке културе према стручној спреми запослених и 
пословима које обављају на радним местима. 

По члану 3 став 1 тачка 5 утврђено је увећање коефицијената из члана 2 
исте Уредбе нa основу руковођења и то: помоћнику директора, секретару, 
председнику управног одбора - 2,50; директору - 4,50, руководиоцима одељења, 
јединица и слично - 1,50, и руководиоцима стручних тимова - 1,00. 

 
У контроли је утврђено да је било незаконитости у утврђивању основног 

коефицијента за обрачун плате, а такође и код утврђивања додатног коефицијента 
по основу руковођења. Образложења су дата код описа уговора о раду узетих за 
примере. 

 
У контроли је утврђено да је било незаконитости у обрачуну и исплати 

додатака на основну плату, које се образлажу у даљем тексту. 
Закон којим су уређене плате запослених у државним органима и јавним 

службама, које се финансирају из буџета Републике аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе ( другим речима запослених у директним и 
индиректним корисницима средстава буџета на свим нивоима), јесте Закон о 
платама у државним органима и јавним службама(Сл.гласник РС број 34/2001, 
62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/13, 99/14 и 21/16), као 
посебан закон,  на кога упућује Закон о раду(члан 2), с обзиром да постоји као 
посебан закон за ту материју. 
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Закон о раду се примењује приликом обрачуна плате запослених у јавним 
службама само ако се плате не финансирају и буџета, о чему постоји издато и 
објављено Мишљење Министарства рада и социјалне политике, број 120-01-
260/2008-02 од 23.01.2009.године. 

  
Чланом 2 Закона о платама у државним органима и јавним 

службама(Сл.гласник РС број 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 
99/2011, 10/2013, 55/13, 99/14 и 21/16),  прописано је да се плате запослених 
утврђују на основу основице  за обрачун плате, коефицијента који се множи 
основицом, додатака  на плату и обавеза по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање из плате. 

Чланом 4 Закона о платама у државним органима и јавним службама 
прописано је да коефицијент за обрачун плате изражава сложеност, одговорност, 
услове рада и стручну спрему потребну за обављање послова на конкретном 
радном месту. 

Један од услова рада је и рад у сменама и по наведеном закону тај услов 
рада се вреднује кроз утврђивање висине коефицијента за обрачун. То се исто 
односи и на недељни рад, јер Законом о платама није прописан додатак за такав 
рад.  

Чланом 5 Закона о платама у државним органима и јавним службама 
прописани су додаци на плату које запослени могу да имају и није дат основ за 
утврђивање нових додатака. Као додаци на плату наведени су додатак за минули 
рад, прековремени рад, рад на празник, теренски рад и ноћни рад и као што се 
види није утврђен додатак за сменски рад и за недељни рад, јер се сменски рад и 
недељни рад и не сматрају основом за додатак на плату већ условом рада, који је 
већ садржан у коефицијенту за обрачун плате.  

Значи Законом о платама у државним органима и јавним службама није 
предвиђено право на додатак на плату по основу сменског рада и недељног рада, 
с обзиром да је рад у сменама и рад недељом, као услов рада већ вреднован кроз 
коефицијент за обрачун плате, односно кроз основну плату запосленог. О овоме 
постоји издато и објављено Мишљење Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, број 110-00-103/2012-02 од 13.03.2013.године. 

 
Правилником о раду код послодавца Установе спортски центар „Бор“ број 

1863/2013 од 28.11.2013.године је без постојања законског основа утврђен додатак 
на рад у сменама у износу од 26% на основну плату и додатак за рад недељом у 
износу од 20% на основну плату. 

Уочено је у контроли да је евидентиран празнични, недељни и  ноћни  рад 
за лица на радним местима за која није логично да је тај рад требало да се обави у 
редовном току радног времена,  већ је могао да буде извршен и евидентиран на 
основу посебног налога за рад и да за њега потом буде сачињен извештај о 
обављеном раду. Ово се односи на запослене на радним местима заменика 
директора, техничког директора, административно-техничког секретара, 
референта за безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара. За ова лица 
евидентиран је поменути рад и исплаћиван додатак на плату за те врсте рада,  а 
не постоји писани налог да се такав рад обави, нити постоји извештај о обављеном 
раду. 

Такође је утврђено да је исплаћиван додатак за недељни и сменски рад- 
рад за  који по Закону о платама у државним органима и јавним службама нема 
основа да се исплаћује додатак на плату, тим законом није прописан додатак за 
овај рад, што значи да се такав рад треба да вреднује као услов рада на 
одређеном радном месту кроз утврђени коефицијент за обрачун плате. Додатак за 
недељни рад, сменски рад и сменски рад рад ноћу, празником и недељом поред 
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редовних додатака за ноћни и  празнични рад, обрачунат је и исплаћиван 
радницима на радном месту обезбеђења установе. 
 Такође је у контроли утврђено да је сменски рад исплаћиван у неку руку 
непринципијелно, с обзиром да није исплаћиван свим радницима који су радили по 
сменама у временски одређеном седмичном циклусу, већ мањем броју радника, а 
међу њима и радницима који су једини извршиоци на прописаном радном 
месту. Ово се односи на радно место директора, радно место руководиоца службе 
за финансијске и књиговодствене послове и радно место шефа обезбеђења 
установе.  

Послови радног места са једним извршиоцем никако не могу да се обављају 
у сменском раду-цикличном променом смена у одређеном временском циклусу 
рада. За рад у сменама на једном радном месту потребно је најмање 4 извршиоца.  
 

У контроли је за 2016.годину и период јануар-јул 2017.године тражен писани 
распоред рада радника по сменама у временском циклусу који се даље редовно 
као такав понавља, да би се утврдило којим је радницима наложено да раде у 
сменама и на који начин, међутим од директора Милана Илића, који је сачињавао  
извештај о оствареним часовима рада, ради обрачуна плате за службу 
обезбеђења установе и за менаџмент установе, одговорено је да такве писане 
распореде не чува и не поседује их за тражени период.  
У прилогу записника је посебна Табела број 9 у којој је представљен обрачун плате 
по месецима за 2016.годину и период јануар-јул 2017.године, за запослене на 
радним местима на којима је систематизован само један извршилац,  а исплаћиван 
је додатак за сменски рад, и додатак за остале врсте рада, да би се видело какви 
су све додаци исплаћивани на основну плату за те раднике. Из наведене табеле се 
види колико је увећана плата запосленима по основу часова рада ноћу, 
недељом,празником и по основу рада у сменама, а да ти додаци за та радна места 
не припадају имајући у виду опис послова и редовно радно време, а нема доказа 
да им је ванредно наложено да раде ван радног времена. 
 Подаци из Табеле  9 показују да је без основа директору установе за  
2016.годину исплаћено на име додатака на основну плату 94.008,60 динара нето 
износа, а за период јануар-јул 2017.године исплаћено је неосновано на име 
додатака на плату 71.502,18 динара-укупно 165.510,78 динара нето. 
 Из исте Табеле се види да је шефу обезбеђења установе (коме није издат 
писани налог да ради у све три смене циклично а евидентирани су часови рада као 
да јесте радио у сменама)  исплаћено по основу додатака на основну плату 
125.435,06 динара за 2016.годину и 80.400,31 динар за период јануар-јул 
2017.године- на име додатака на плату укупно 205.835,37 динара нето. 

Из исте Табеле се види да је руководиоцу финансијско књиговодствене 
службе исплаћено по основу додатака на основну плату 8.116,24 динара за 
2016.годину и 36.351,03 динара за период јануар-јул 2017.године- на име додатака 
на плату укупно 44.467,27 динара нето. 
 

У прилогу записника је посебна Табела број 10 са подацима из обрачуна 
плате за раднике који су радили на обезбеђењу установе у све три смене циклично 
и којима је поред основане исплате ноћног и празничног рада, неосновано вршена 
исплата сменског и недељног рада, јер такав рад се код јавних служби које се 
финансирају буџетским средствима вреднује кроз коефицијент за обрачун плате. 

Из Табеле број 10 се види да је радницима на радном месту обезбеђења 
установе по основу додатка за недељни и сменски рад исплаћено: раднику 
Д.Мишић за 2016.годину нето износ од 60.298,41 динар а за 2017.годину 8.985,49 
динара-укупно 69.283,90 динара; раднику Н.Шершеловић је за 2016.годину 
исплаћено неосновано 59.055,92 динара а за 2017.годину 34.584,34 динара нето-
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укупно 93.640,26 динара; раднику З.Симић је за 2016.годину исплаћено 57.834,32 
динара а за 2017.годину 33.362,75 динара-укупно 91.197,07 динара нето. 

Из наведеног за контролисане примере обрачуна плате се види да је за 
2016.годину на име додатака неосновано исплаћено 404.748,55 динара у нето 
износу, што је у бруто износу око 577.000 динара, а са доприносима на терет 
послодавца  око 681.000 динара.  

За 2017.годину неоснована исплата додатака износи 265.186,10 динара 
нето, што је у бруто износу око 378.000 динара и са доприносима на терет 
послодавца око 446.000 динара.  

За цео контролисани период неоснована исплата додатака износи 
669.934,65 динара нето, око 956.000 динара бруто и са доприносима на терет 
послодавца око 1.127.000 динара. 

 
У контроли није сачињен табеларни приказ остварених додатака на основну 

плату по основу празничног и недељног рада  за остале раднике којима је такав 
рад евидентиран за обрачун и исплату, а према опису послова на радном месту 
такав рад није предвиђен и евентуално се може обавити у непредвиђеним 
случајевима по писаном налогу претпостављеног руководиоца. За овај рад  не 
постоји писани налог претпостављеног да се такав рад обави и не постоји извештај 
о обављеном ванредном послу, али обрачун и исплата додатака у УСЦ „Бор“ је 
извршена. Ради се о запосленима на радном месту заменика директора УСЦ „Бор, 
техничког директора установе, административно техничког  секретара установе, 
референта за безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара. Ова лица су 
константно сваког месеца имала доста часова недељног рада и такође скоро увек  
радила на празник када га је било.  

Могуће је да постоји још таквих радника, али у контроли је извршен одабир 
наведених радника за проверу, на основу постојања очигледних нелогичности и 
сумње у тачност обрачуна плате. 

Контролом је утврђено да има доста радника који по садржају послова које 
обављају и распореду рада обављају посао недељом и евидентиран им је такав 
рад за исплату додатка, али такође неосновано, с обзиром да се такав рад по 
Закону вреднује у оквиру коефицијента за обрачун плате. То су радници у служби 
угоститељства, служби спорта, одржавања и слично. 

 
На основу наведених чињеница види се да је  директор УСЦ „Бор“ омогућио 

исплату веће плате од законом прописане, подношењем извештаја о оствареним 
часовима рада за рад ноћу, недељом, празником и у сменама, радницима који 
такав рад на својим радним местима редовно не обављају,( с обзиром на 
прописано радно време установе и организацију рада служби у УСЦ „Бор“) а не 
постоји писани налог за рад у нерадним данима нити постоје  извештаји о 
обављеном послу у нерадним данима.  

Такође директор УСЦ „Бор“ омогућио је исплату додатка на основну плату 
за недељни рад и сменски рад запосленима неосновано, с обзиром да се такав 
рад третира условима рада и вреднован је у оквиру коефицијента за обрачун 
плате, јер није прописан као додатак  Законом о платама у државним органима и 
јавним службама, нити је тим законом дата могућност да се пропише интерним 
актом. 

 
Контрола обрачуна и исплате плате је показала и да је Уредбом о 

коефицијентима за обрачун и исплату плате у јавним службама... за поједине 
извршиоце са седмим степеном стручности у УСЦ „Бор“ утврђен основни 
коефицијент за седми степен стручности у звању вишег стручног сарадника од 
11,57,   а да се из општих аката не види да је запосленима утврђено звање у 
оквиру степена стручности, нити су уређени услови под којима се звање стиче. Из 
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тог разлога сматрам да су запослени могли као основни коефицијент да имају 
најнижи коефицијент у 7.степену стручности од 10,29.  

У образложењу сваког уговора где се код утврђивања основног 
коефицијента одступило од Уредбе, наведено је образложење одступања.  

Ова незаконитост је Установи Спортски центар „Бор“ предочена ии у првој 
редовној контроли из 2010.године. 

Чињеница је да Општинска управа Бор као директан корисник није 
реаговала на утврђивање основног коефицијента на наведени начин, а 
установљени су механизми за контролу,  обавештавање министарстава и 
планирање плата у буџетском систему, те с тога у овој контроли није вршен 
обрачун незаконито исплаћених плата по основу незаконитог коефицијента, 
поготову што се у најскорије време вредновање радних места мора поново 
извршити с обзиром на каталогизацију занимања у јавном сектору. 

Мере 
 
1.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору  да свој Правилник о 

раду код послодавца Установе спортски центар „Бор“ број 1863/2013 од 
28.11.2013.године усагласи са Законом о платама у државним органима и 
јавним службама(Сл.гласник РС број 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 
92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/13, 99/14 и 21/16),  по питању утврђивања додатака 
на плату, односно Правилником о раду дефинише само додатак за празнични рад, 
ноћни рад, прековремени рад и минули рад, с обзиром да наведени закон не даје 
основа за прописивање других додатака, као што је сменски рад и недељни рад, 
као и да након тога усклади и уговоре о раду са сопственим Правилником о раду и 
обрачун и исплату плате и додатака врши према уговорима о раду. 

 
Рок: 30 дана од дана пријема овог записника.  
 
2. Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да донесе следеће 

акте: 
-Акт о регулисању права коришћења средстава на име репрезентације, 
-Акт о регулисању права коришћења службених мобилних телефона од 

стране запослених, 
-Акт о регулисању права коришћења службених возила и о евиденцији 

пређене километраже и потрошње горива, 
-Акт којим ће се утврдити начин формирања залиха робе и материјала, 

право располагања робом и материјалом, начин евидентирања залиха, начин 
формирања цене робе и производа за продају, начин евидентирања продаје робе 
и производа. 

 
Рок: 31.12.2017.године. 
 

3. Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору  да иницира и 
изврши измену Уговора о поравнању број 701 од 06.06.2017.године,  

којом ће се исправити грешка у обиму  преосталог потраживања од бившег 
закупца АМБ Стил СЗР Бор предузетника Гушљешевић Славише, које 

уместо 379.140,08 динара треба да износи 593.023,88 динара, а месечно за 
период наплате од 12 месеци уместо  31.595 динара треба да износи  
49.418,66 динара. 

Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору  да благовремено 
покреће поступке за принудну наплату доспелог износа потраживања од 

наведеног дужника, све до наплате укупног потраживања. 
Рок: 15 дана од дана пријема овог записника за први став ове мере  
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Рок: трајни задатак са почетком примене „одмах“ за други став ове мере. 
 
4.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да у свом даљем 

пословању  усмереном на набавку добара, услуга или радова обавезно и у 
потпуности примењује важећи Закон о јавним набавкама  са свим 
подзаконским актима(у актуелном времену рада установе из области јавних 
набавки), како не би понављао незаконитости начињене у досадашњем 
пословању, утврђене контролом и како не би чинио нове незаконите радње у 
погледу јавних набавки, или кршио прописе нечињењем прописаних радњи, чиме 
ће у исто време поступати и у складу са Законом о буџетском систему. 
 Не изостављајући ни једну радњу из Закона о јавним набавкама и 
подзаконских прописа, налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да 
доноси План набавки за текућу годину, као први услов да се набавка може 
започети и по законом прописаним процедурама реализовати, тако да: 

-План набавки буде свеобухватан, конкретан, усаглашен са актуелним 
финансијским планом установе и да се планирање врсте поступака јавних набавки, 
поред уважавања осталих законских услова,  врши  и на основу процењене 
вредности истоврсних набавки добара, радова или услуга на годишњем нивоу; 

-План набавки буде у свако време ажуран у сваком свом садржају, на 
основу извршених измена током године и процењена вредност планираних 
набавки у свако време буде ажурирана на процењену вредност на годишњем 
нивоу, након свих претходних измена. 

-Поступци јавних набавки буду спроведени у свему у складу са важећим 
прописима. 

-Поступци набавки на које се закон не примењује буду јавно и 
транспарентно спроведени, у складу са важећим прописима. 

-Да се понуде траже од понуђача чија је претежна делатност у суштинској 
вези са предметом набавке. 

-Да захтеви наручиоца буду у суштинској вези са предметом набавке, 
формирани јасно и прецизно и да не ограничавају конкуренцију међу понуђачима. 

 
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“. 
 
5.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да у свом пословању 

пажљиво и само у корист установе закључује уговоре и друге послове  са 
пословним партнерима и другим субјектима, да у њима буду јасно дефинисане 
обавезе и права уговарача, јасно прецизиране одредбе које прописују заштиту оба 
уговарача услед очекиваних или непредвиђених околности и да редовно и 
континуирано прати реализацију уговорених обавеза и благовремено реагује у 
циљу  заштите интереса предузећа. 

Уговори закључени по обављеном поступку јавне набавке морају у свему 
одговарати условима из конкурсне документације, захтеваним од стране 
наручиоца и на исти начин понуђеним и доказаним од стране понуђача. 

Уговори о издавању пословног простора у закуп морају бити закључени уз  
потпуну примену одредаба Закона о јавној својини и Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда(Сл.гласник РС бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017).  

 
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“. 
 
6.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да у свом даљем 

пословању  у потпуности примењује законе и подзаконске прописе из 
области буџетског система, радних односа и уређивања и обрачуна плата, 
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додатака и накнада,  да не би због непоштовања тих прописа чинио штету по 
установу, буџет општине Бор и јавни интерес. 

 
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“. 
 
Посебно у оквиру ове мере, због нађеног стања у контроли налажу се 

следеће мере: 
6.1. Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да у свом даљем 

пословању  спроводи редован попис имовине, потраживања и обавеза на 
прописани начин, да обавезно у извештају о попису буду утврђене и исказане 
натуралне и вредносне разлике између стања по књигама и стварног стања за 
сваку врсту имовине, потраживања и обавеза, да извештаји о попису буду 
разматрани од стране органа управљања и да орган управљања донесе конкретне 
одлуке о начину регулисања утврђених разлика између стања по књигама и 
стварног стања и одлуке о одговорности рачунополагача за настале разлике. 

На исти начин поступити и кад се спроводе ванредни пописи имовине, 
потраживања и обавеза.  

Рок: трајни задатак са почетком примене „одмах“. 
 
6.2.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да изврши 

одговарајућу исправку завршног рачуна за 2016.годину-биланса стања, након 
прокњижења следећих пословних промена: 

-обухват вишка робе затеченог на попису у кухињи Медаље који се односи 
на народну кухињу, на конту број 021312-5-Роба-магацин народна кухиња, у 
вредности робе нађене на попису од 105.291,86 динара. 

-регулисање мањка робе у магацину хране, рачунополагача Радуловић 
Милене, на конту број 021312-1-Магацин хране у низносу од  654.100,51 динара,  

-књижење набављене опреме-тракастих завеса  у вредности од 

166.175 динара без пореза  а 199.410 динара, од ДОО „Лефтер“ Бор по  
Рачуну број 21/16 динара  без датума, на одговарајућем конту класе 0-

нефинансијска имовина  и одговарајућем конту класе 3-капитал. 
-књижење набављене опреме- машине за прање и сушење веша 1 

комад по цени од 57.333,33 динара без пореза а 68.800 динара са порезом,  

1 комад Клима уређаја 24000 (без икаквих ближих података о произвођачу, 
моделу и типу опреме) по цени од 65.833,33 динара без пореза и 79.000 

динара са порезом и 4 комада клима уређаја 12000(без икаквих ближих 
података о произвођачу, моделу и типу опреме) по појединачној цени од 
31.666,67 динара без пореза а 38.000 са порезом, све у укупној  вредности 

од 249.833,33 динара без пореза а 299.800 динара са порезом,  набављене 
од ДОО „Лефтер“ Бор , по Рачун-отпремници број 100/16 од  

22.08.2016.године, на одговарајућем конту класе 0-нефинансијска 
имовина  и одговарајућем конту класе 3-капитал. 

 
Рок: 31.12.2017.године 
 
6.3.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да у будућем 

пословању о потреби да се изврши расходовање робе-хране и пића, обавести 
Пореску управу, сачини попис те робе са прецизним подацима о шифри, називу 
робе, јединици мере, количини и вредности, да извештај о попису са записником 
Пореске управе достави Управном одбору установе на разматрање и 
одлучивање о евидентирању расхода и утврђивању одговорности запослених за 
настали расход робе. 
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Рок: трајни задатак са почетком примене „одмах“. 
 
6.4.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да у свом будућем 

пословању набавку опреме и друге нефинансијске имовине обавезно евидентира 
на контима класе 0-Нефинансијска имовина и на контима класе 3-Капитал. 

Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да основним 

средствима и инвентаром којим располаже обавезно задужи лица која ће 
користити  ту опрему и инвентар, старати се о тој опреми и инвентару и  

чувати је, а да у књиговодствену евиденцију основних средстава и 
инвентара унесе тачне називе и описе типа или модела свих средстава 
којима располаже ради прецизног идентификовања на пописима, податке о 

лицима-рачунополагачима који користе средства и брину о њима и о 
локацији где се свако средство налази.  

Приликом промене рачунополагача и локације сваког средства током 
године те промене благовремено извршити у књиговодственој евиденцији-
помоћној књизи основних средстава, тако да се увек из књига може сазнати 

код ког рачунополагаче се одређено средство налази на коришћењу. 
 
Рок: трајни задатак са почетком примене „одмах“. 
 
6.5. Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да пре него што се 

изврши плаћање одређене обавезе за испоручена добра, извршене услуге или 
радове, буде извршена провера да ли постоји доказна примопредајна 
документација да је испорука заиста извршена, са потписом лица које је робу 
примило или које је проверило и потврдило извршење услуга или радова. 

 
Рок: трајни задатак са почетком примене „одмах“. 
 

6.6. Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору да 
књиговодственој служби, ради евидентирања књиговодствених промена, 
доставља  рачуноводствене исправе и другу документацију у 

оригиналу, а у изузетним случајевима када то није могуће, доставити је са 
напоменом где се оригинали налазе. 

Рок: трајни задатак са почетком примене „одмах“ 
 
6.7.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору  да социјалне 

помоћи  запосленима одобрава у свему према сопственом важећем 
Правилнику о раду и на основу документације коју запослени приложи уз захтев, 
за доказ о намени средстава која се одобравају.  

 
Рок: трајни задатак са почетком примене „одмах“ 
 
7.Налаже се Установи Спортски центар „Бор“ у Бору  да са овим 

записником упозна пређашњег директора  УСЦ „Бор“ Милана Илића, који је био 
на функцији директора у контролисаном периоду, ради евентуалног стављања 
примедби на записник о контроли.  

 
Рок: 2 дана од дана пријема овог записника  
 

II-5.2. Захтев за покретање прекршајног поступка број  47-9/2017-II 

од 28.11.2017.године, против одговорног лица Установе Спортски центар 
„Бор“  Бор. 
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Извод из Захтева: 
„Против: 
 

1.Милана (Момчила)Илићa дипломираног инжењера заштите од 
пожара, рођеног у Бору од оца Момчила, са пребивалиштем у Бору 
ул.3.октобар бр.31/8, ЈМБГ 2804981751042, лична карта број  005685978 

издата од ПУ Бор, као директора Установе Спортски центар „Бор“  Бор,  
именованог од стране Скупштине општине Бор Решењем о именовању 

директора Установе Спортски центар „Бор“  Бор број 022-9/2016- I од 
19.02.2016.године, а на којој функцији је био до  разрешења Решењем о 
разрешењу директора Установе Спортски центар „Бор“  у Бору број 022-

96/2017- I од 28.07.2017.године, за прекршаје наведене под тачкама I, II, 
III, IV,V, VI и VII овог захтева, 

  
2. Адамовић (Илије) Катарине, са пребивалиштем у Бору у улици 

1.мај.број 16/16, ЈМБГ 1210983756024, број личне карте 006245448., 

руководиоца Службе финансијских и књиговодствених послова 
установе, по Решењу о додатном ангажовању на раду број 1206/2016 од 

13.09.2016.године, за прекршај наведен под тачком V овог захтева,   
 
3.Чланова Комисије за јавну набавку по Решењу о образовању 

комисије за јавну набавку добара--Залихе робе за даљу продају-
припремање оброка за Народну кухињу, по партијама, редни број ЈН 
01/2016,  деловодни број 162/2016 од 11.02.2016.године са изменом број 

252/2016 од 29.02.2016.године, (сви запослени у Установи Спортски центар 
„Бор“ у Бору) и то: 

3.1.Гојка (Маријана) Џаковића, рођеног у Мијаковићима у Црној Гори, 
са пребивалиштем у Бору, ул.Бошка Бухе 8/2, ЈМБГ 0401967751027, број 
личне карте 006214629 издата од ПУ у Бору. 

3.2. Драгана (Добривоја) Кузмановића рођеног у Бору, са 
пребивалиштем у Бору, ул.3.октобар број 26/4, ЈМБГ 0508972751026, број 

личне карте 008224424 издата од ПУ Бор и  
3.3.Душана (Леониде) Јањића, рођеног у Бору, са пребивалиштем у 

Бору, ул.Тимочке дивизије број 20/16, ЈМБГ 2003979751024, број личне 

карте 005669062 издата од ПУ Бор, 
за прекршај наведен под тачком VI овог захтева и 

 
4. Чланова Комисије за јавну набавку по Решењу о образовању 

комисије за јавну набавку деловодни број 773/2016 од 17.06.2016.године, 

(сви запослени у Установи Спортски центар „Бор“ у Бору) и то: 
4.1.Гојка (Маријана) Џаковића, рођеног у Мијаковићима у Црној Гори, 

са пребивалиштем у Бору, ул.Бошка Бухе 8/2, ЈМБГ 0401967751027, број 
личне карте 006214629 издата од ПУ у Бору. 

4.2.Душана (Леониде) Јањића, рођеног у Бору, са пребивалиштем у 

Бору, ул.Тимочке дивизије број 20/16, ЈМБГ 2003979751024, број личне 
карте 005669062 издата од ПУ Бор. 

4.3. Далибора(Мирослава) Станојевића рођеног у Бору, са 
пребивалиштем у Бору, ул.Марка Орешковића број 18, ЈМБГ 
2008982751010, број личне карте 006583288 издата од ПУ Бор,  
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за прекршај наведен под тачком VII овог захтева, 

 
Због тога: 

 

I  Што  је Милан Илић као директор -одговорно лице Установе 

Спортски центар „Бор“  Бор,  током 2016.године и током 2017.године 
закључио уговоре о набавци завршних грађевинско-занатских радова, 

са изабраним понуђачима у спроведеним поступцима набавки на које 
се Закон о јавним набавкама не примењује,    не поштујући Закон о 

јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) и то: 
 

1.Уговори о набавци закључени у 2016.години 
 
1.1. Уговори о набавци радова на скидању старих и постављању нових 

подних и зидних облога(дефинисани у УСЦ „Бор“ као зидарски радови) 
 
а)Уговор о извођењу радова број 777/2016 од 17.06.2016.године  

закључен са ДОО „Лефтер“ Бор, на вредност од 249.788 динара без пореза и са 
порезом 299.745,60 динара, за  скидање старих и постављање нових подних и 
зидних плочица, у свему према понуди која је саставни део уговора-Понуди број 
381/2016 од 16.06.2016.године од понуђача доо „Лефтер“ Бор на  цену 249.788 
динара и 299.745,60 динара са  порезом, са роком извршења од 2 дана након 
потписивања уговора и плаћањем услуга у року од 5 дана по пријему исправног 
рачуна, која је дата према захтеву наручиоца: за  обијање дотрајалих плочица са 
зидова и подова са одвозом шута у површини од 28 м2 по цени од 521 динар по 
м2, за облагање зидова и подова против клизним керамичким плочицама на лепак, 
фуговање и чишћење површина у површини од 28 м2 по цени од 1.200 динара по 
м2 и фуговање постојећих керамичких плочица на поду и зиду фуг масом у  
површини од 672 м2 по цени од 300 динара по м2 без пореза. 

За изведене радове фактурисан је Рачун број 72/16 од  21.06.2016.године  
издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 299.745,60 динара, за  скидање старих 
и постављање нових подних и зидних плочица. 
 

б)Уговор о извођењу радова број 564/2016 од 28.04.2016.године  
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор, за извођење радова за потребе службе базена  у 
свему према понуди која је саставни део уговора -Понуди број 248/2016 од 
25.04.2016.године од понуђача доо „Лефтер“ Бор на  цену 249.946 динара и 
299.935,20 динара са  порезом, са роком извршења од 7 дана након потписивања 
уговора и плаћањем у року од 45 дана по пријему исправног рачуна, дата је према 
захтеву наручиоца: 
 -за обијање старих лочица са зидова и дна базена са одвозом шута у површини од 
74 м2 по цени од 521 динар по м2,  
-за лепљење керамичких плочица на дну и бочним странама-само рад са 
плочицама инвеститора,  у површини од 50 м2 по цени од 1.200 дин/м2,  
-за лепљење керамичких плочица на дну и бочним странама-само рад са 
плочицама извођача, у површини од 24 м2 по цени од 3.000 дин/м2,   
-фуговање керамичких плочица фуг масом у површини од 100 м2 по цени од 300 
дин/м2,  
-за обијање ободних рукохвата базена у дужини од 48 м по цени од 300 дин/м, и  
-справљање цементног малтера 1:3 са уградњом и израдом оплате рукохвата у 
дужини од 48 м по цени од 729  дин/м. 
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 За изведене радове фактурисан је Рачун број 52/16 од  10.05.2016.године  
издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 299.935,20 динара, за скидање старих и 
постављање нових подних и зидних плочица. 
 

1.2. Уговори о набавци столарских радова  
 

а)Уговор о извођењу радова број 780/2016 од 17.06.2016.године  
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор. По члану 2 уговора укупна вредност износи 
314.178 динара и са порезом 377.014,56 динара, у свему према понуди која је 
саставни део уговора-Понуди број 370/2016 од 16.06.2016.године од понуђача доо 
„Лефтер“ Бор на  цену 314.178,80 динара и 377.014,56 динара са  порезом, са 
роком извршења од 2 дана након потписивања уговора и плаћањем услугау року 
од 5 дана по пријему исправног рачуна, поднета је према захтеву наручиоца- за  15 
комада дрвених врата са уградњом и футерима по цени од 14.483 динара без 
пореза, 10 комада репарација дрвених врата и футера по цени од 5.105 динара и 
реопарација пода у површини од 8,7 м2 по цени од 5.274 динара по м2. 

За извршне столарске радове фактурисан је Рачун број 69/16 од  
21.06.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 377.014,56 динара. 
 

б)Уговор о извођењу радова број 575-1/2016 од 04.05.2016.године 
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор. По члану 2 уговора укупна вредност износи 58.020 
динара и са порезом 69.624 динара, у свему према понуди која је саставни део 
уговора-Понуди број 253/2016 од 04.05.2016.године од понуђача доо „Лефтер“ Бор 
на  цену 58.020 динара и 69.624 динара са  порезом, са роком извршења од 3 дана 
након потписивања уговора и плаћањем у року од 15 дана по пријему исправног 
рачуна, поднета је у складу са захтевима наручиоца-за замену и уклањање 
постојеће подне облоге(100 дин/м2) и набавку и уградњу подлоге за ламинат(55 
дин/м2)  и ламинат( за 16 м2 је 900 дин/м2 а за 18 м2 је цена 1.800 дин/м2)   све за  
површину од 34 м2, набавка и уградња зидних лајсни у дужини од 40 метара(по 
105 дин/м) и завршних лајсни у дужини од 5 метара(по цени од 350 дин/м). 

 
За изведене столарске радове фактурисан је Рачун број 53/16 од  

09.05.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 69.624 динара. 
1.3. Уговори о набавци молерских радова  

 
а)Уговор о извођењу радова број 375/2016 од 22.03.2016.године 

закључен са ДОО „Лефтер“ Бор за радове у свему према достављеној понуди која 
је саставни део уговора-Понуди број 104/2016 од 21.03.2016.године од понуђача 
доо „Лефтер“ Бор на  цену 83.250 динар и 99.900 динара са  порезом, са роком 
извршења од 10 дана након потписивања уговора и плаћањем услуга у року од 15 
дана по пријему исправног рачуна, поднета јепрема захтеву наручиоца број 
75/2016 од 18.03.2016.године-за молерско фасадерске радове на делу спољне 
фасаде УСЦ Бор-рад, материјал, скела,  на зидовима површине од 500 м2, без 
навођења конкретних радова, све по цени од 166,50 дин/м2 без пореза. 

За изведене молерско фасадерске радове фактурисан је Рачун број 25/16 
од  30.03.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 99.900 динара. 
 

б)Уговор о извођењу радова број 775/2016 од 17.06.2016.године  
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор. По члану 2 уговора укупна вредност износи 
124.875 динара и са порезом 149.850 динара, у свему према понуди која је 
саставни део уговора-Понуди број 386/2016 од 16.06.2016.године од понуђача доо 
„Лефтер“ Бор на  цену 124.875 динара и 149.850 динара са  порезом, са роком 
извршења од 2 дана након потписивања уговора и плаћањем у року од 5 дана по 
пријему исправног рачуна, поднета је према захтеву наручиоца-за  бојење 
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постојеће фасаде од бетонских стубова, греде и зидова  од силикатне фасадне 
опеке фасадним бојама два и више пута до уједначења тона. Пре бојења 
површине  очистити окрпити и премазати акрилном подлогом два и више пута, све  
у површини од 750 м2 по цени од 166,50 дин/м2 без пореза. 

За извршене молерске радове фактурисан је  Рачун број 73/16 од  
21.06.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 149.850 динара. 
 

в)Уговор о извођењу радова број 682/2016 од 02.06.2016.године  
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор, на вредност од 166.500 динара и са порезом 
199.800 динара, за радове у свему према захтеву наручиоца и достављеној 
понуди која је саставни део уговора-Понуди број  339/2016 од 01.06.2016.године од 
понуђача доо „Лефтер“ Бор на  цену 166.500 динара и 199.800 динара са  порезом, 
са роком извршења од 4 дана након потписивања уговора и плаћањем у року од 15 
дана по пријему исправног рачуна поднета по захтеву наручиоца, за  бојење 
постојеће фасаде од бетонских стубова, греде и зидова  од силикатне фасадне 
опеке фасадним бојама два и више пута до уједначења тона. Пре бојења 
површине  очистити окрпити и премазати акрилном подлогом два и више пута, уз 
претходно чишћење, крпљење и премазивање два и више пута акрилном подлогом 
све  у површини од 1.000 м2 по цени од 166,50 дин/м2 без пореза. 

За изведене радове фактурисан је Рачун број 64/16 од  09.06.2016.године  
издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 199.800 динара, 
 

г)Уговор о извођењу радова број 340/2016 од 16.03.2016.године 
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор, за  молерске радове на вредност од 124.860 
динара без пореза  и са порезом 149.832 динара, у свему према захтеву 
наручиоца и достављеној која је саставни део уговора-Понуди број 57/2016 од 
16.03.2016.године од понуђача доо „Лефтер“ Бор на  цену 124.860 динар и 149.832 
динара са  порезом, са роком извршења од 3 дана након потписивања уговора и 
плаћањем услуга у року од 15 дана по пријему исправног рачуна, поднета по 
захтеву наручиоца-за молерске радове на зидовима површине од 71,2 
м2(стругање зидова по цени од 120 динара, наношење прајмера по цени од 100 
динара, наношење стаклене мрежице и два слоја лепка до изравнања по цени од 
400 динара, глетовање зидова, шмирглање и наношење подлоге по цени од 320 
динара и бојење зидова по цени од 310 динара, све по м2) и демонтажа оштећеног 
армстронг плафона и уградња новог у површини од 22 м2 по цени од 1.630 динара 
по м2 без пореза. 

За молерске радове издат је Рачун број 22/16 од  21.03.2016.године  издат 
од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 149.832 динара. 

 

 
 2.Уговори о набавци закључени у 2017.години 
 
2.1. Уговори о набавци радова на скидању старих и постављању нових 

подних и зидних облога(дефинисани у УСЦ „Бор“ као зидарски радови) 
 

а)Уговор о извођењу радова број 588 од 11.05.2017.године  закључен са 
ДОО „Лефтер“ Бор, за извођење радова за потребе УСЦ Бор  на укупну вредност 
од 281.610 динара без пореза а са порезом 337.932 динара, у свему према понуди 
која је саставни део уговора-Понуди број 187/2017 од 11.05.2017.године на  цену 
281.610 динара и 337.932 динара са  порезом, са роком извршења од 10 дана 
након потписивања уговора и плаћањем у року од 20 дана по пријему исправног 
рачуна, поднетој према захтеву наручиоца за: -обијање дотрајалих плочица са 
зидова и дна базена са одвозом шута у површини од 60 м2 по цени од 521 динар 
по м2, -за лепљење керамичких плочица на дну и зидовима базена-само рад, са 
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плочицама извођача, у површини од 60 м2 по цени од 3.000 дин/м2,  -за фуговање 
керамичких плочица фуг масом у површини од 105 м2 по цени од 300 дин/м2, -за 
обијање ободних рукохвата базена у дужини од 37 м по цени од 300 дин/м, и –за 
справљање цементног малтера 1:3 са уградњом и израдом оплате рукохвата 
преливних канала у дужини од 37 м по цени од 750  дин/м. 

За изведене зидарске радове фактурисан је Рачун број 34/17 од  
19.05.2017.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 281.610 динара без 
пореза а  337.932 динара са порезом за скидање старих и постављање нових 
подних и зидних плочица.    
 

2.2. Уговори о набавци молерских радова  
 

а)Уговор о извођењу радова број 507-1/2017 од 21.04..2017.године 
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор,  на  вредност од 125.000 динара без пореза и са 
порезом 150.000 динара, за извођење радова за потребе УСЦ Бор у свему према 
која је саставни део уговора-Понуди број 163/2017 од 21.04.2017.године на  цену 
125.000 динара без пореза а 150.000 динара са  порезом, са роком извршења од 7 
дана након потписивања уговора и плаћањем у року од 30 дана по пријему 
исправног рачуна, поднетој по захтеву наручиоца за молерске радове на зидовима 
површине од 170 м2 и то: -стругање зидова и плафона по цени од 50 динара/м2 
без пореза, -глетовање зидова и плафона по цени од 125 дин/м2, -наношење 
акрилне подлоге по цени од 75 динара/м2  -кречење зидова и плафона воденим 
фасадексом по цени од 350 динара/м2 и -флековање зидова и плафона на 
местима где је влага и буђ витосином у површини од 57,5 м2 по цени од 400 
дин/м2. 

За изведене молерске радове фактурисан је Рачун број 26/17 од  
28.04.2017.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 125.000 динара без 
пореза а  150.000 динара. 
 

б)Уговор о извођењу радова  број  803 од 26.06..2017.године  закључен 
са ДОО „Лефтер“ Бор, на вредност од 116.662,50 динара без пореза и са порезом 
139.995 динара, за извођење радова за потребе УСЦ Бор  у свему према понуди 
која је саставни део уговора- Понуди број 231/2017 од 26.06.2017.године на  цену 
116.662,50 динара без пореза и 139.995 динара са  порезом, са роком извршења 
од 4 дана након потписивања уговора и плаћањем у року од 20 дана по пријему 
исправног рачуна, поднетој по захтеву наручиоца-за бојење рукохвата малог и 
великог базена димензије 25цм х 500 м акрилном бојом за бетон, са претходном 
припремом акрилном подлогом два и више пута-све 125 м2, по цени од 933,30 дин 
без пореза по м2. 

За изведене молерске радове фактурисан је Рачун-отпремница број 57/17 
од  03.07.2017.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 116.662,50 
динара без пореза а  139.995 динара са порезом.  

 

чиме је Милан Илић из Бора као одговорно лице Установе 

Спортски центар „Бор“ Бор, као индиректног корисника буџетских 
средстава  општине Бор, извршио прекршај из члана 103 став 1 тачка 4), 
у вези са чланом 57 Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС„ бр: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), с обзиром да у свом 

пословању у 2016.години и 2017.години Установа Спортски центар 
„Бор“ Бор није поступала у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС„ бр: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно није 

поштовала одредбе члана 64 став 4 Закона приликом одређивања 
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процењене вредности набавки за истоврсне набавке радова и 
поделила је једну истоврсну набавку завршних грађевинско-занатских 

радова на три посебне набавке, у намери да избегне примену Закона о 
јавним набавкама, услед чега је донела незаконит годишњи План 

набавки за 2016.годину и годишњи План набавки за 2017.годину, јер је 
на незаконит начин утврдила врсте поступака набавки у тим 
плановима као набавке на које се Закон о јавним набавкама не 

примењује, уместо поступка јавне набавке мале вредности, те је у 
даљем току рада, спровођењем планираних поступака набавки у тим 

годинама и закључивањем уговора са понуђачима након спроведених 
поступака набавки, прекршила одредбе члана 39 став 5 Закона о 
јавним набавкама, одредбе члана 10 став 1, члана 11 и члана 12 истог 

Закона. 
 

 

II  Што  је Милан Илић као директор -одговорно лице Установе 

Спортски центар „Бор“  Бор,  током 2016.године и током 2017.године 

закључио уговоре о набавци радова на инвестиционом одржавању 
грађевинских инсталација, са изабраним понуђачима у спроведеним 

поступцима набавке,    не поштујући Закон о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) и то: 
 

1.Уговори о набавци закључени у 2016.години 
  

1.1. Уговори о набавци радова на инвестиционом одржавању 
грађевинских инсталација-инвестиционо одржавање дела канализационе 
мреже 
 

а)Уговор о извођењу радова број 379/2016 од 23.03.2016.године 
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор, на укупну вредност од 83.248,05 динара без 
пореза а са порезом 99.897,66 динара, за радове у свему према захтеву 
наручиоца и достављеној понуди која је саставни део уговора-Понуди број 
109/2016 од 21.03.2016.године на  цену 83.248,05 динара без пореза и 99.897,66 
динара са  порезом, са роком извршења од 7 дана након потписивања уговора и 
плаћањем услуга у року од 20 дана по пријему исправног рачуна, за 
инвестиционо одржавање дела канализационе мреже од лимено гвоздених 
цеви са свим пратећим фазонским спојним елементима-рад и материјал( ПВЦ 
цеви фи 50 - 15 комада по цени од 916,67 динара по комаду, ПВЦ цеви фи 75 - 20 
комада по цени од 1.150 динара по комаду, ПВЦ цеви фи 110 - 10 комада по цени 
од 1.291 динара по комаду и ПВЦ цеви фи 125 - 10 комада по цени од 1.550 динара 
по комаду и отпушивање и испирање канализационе инсталације на 7 места по 
цени од 2.584 динара без пореза по месту).  

За изведене радове фактурисан је Рачун број 26/16 од  28.03.2016.године  
издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 99.897,66 динара, за  инвестиционо 
одржавање дела канализационе мреже. 
 

б)Уговор о извођењу радова број 1282/2016 од 30.09.2016.године 
закључен са ДОО „Лефтер“ Бор,  замену и реконструкцију канализационе мреже, 
на вредност од 112.903,31 динар без пореза  и са порезом 135.483,97 динара,  
усвему по понуди која је саставни део уговора-Понуди број 541/2016 од 
30.09.2016.године на  цену 112.903,31 динар и 135.483,97 динара са  порезом, са 
роком извршења од 2 дана након потписивања уговора и плаћањем услуга у року 
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од 5 дана по пријему исправног рачуна, за  замену и реконструкцију 
канализационе мреже од ливеногвоздених цеви са свим спојним елементима(рад 
и материјал)-демонтажа старих и монтажа нових ПВЦ цеви у дужини од 20 м по 
цени од 1.550 динара по метру, ПВЦ цеви фи 110 20 комада по цени од 1.291 
динар по комаду, залевање спојева на канализационим цевима пречника фи 50 до 
фи 150 битумен масом на 38 комада спојева по цени од 1.000 динара по месту и 
отпушивање и испирање канализационе инсталације на 7 места по 2.583,33 
динара без пореза.  

За изведене радове фактурисан је Рачун број 120/16 од  03.10.2016.године  
издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 135.483,97 динара, за  замену и 
реконструкцију канализационе мреже. 
 

1.2. Уговори о набавци радова на инвестиционом одржавању 
грађевинских инсталација-инвестиционо одржавање електричних 
инсталација 

 
а)Уговор о набавци број 779/2016 од 17.06.2016.године закључен са ДОО 

„Лефтер“ Бор, за одржавање електричних инсталација на укупну вредност од 
497.999,90 динара и са порезом 597.599,88 динара, у свему према понуди која је 
саставни део уговора-Понуди број 374/2016 од 16.08.2016.године на  цену 
497.999,9 динара и 597.599,88 динара са  порезом, са роком извршења од 2 дана 
након потписивања уговора и плаћањем добара у року од 5 дана по пријему 
исправног рачуна, за  замену делова на електричним инсталацијама-замену 
кон. Cn 25 ro1 -5 комада по цени од 11.000 динара без пореза, за  замену кон. Cn 
25 ro 2 -4 комада по цени од 11.000 динара без пореза, за  замену кон. Cn 25 ro3-7 
комада по цени од 11.000 динара без пореза, за  замену кон. Cn 25 ro4-8 комада по 
цени од 11.000 динара без пореза, затим за замену кон. Cn 40 ro8-2 комада по 
цени од 12.666,66 динара без пореза, за  замену кон. Cn 40 ro 2-3 комада по цени 
од 12.666,66 динара без пореза, за  замену кон. Cn 40 ro 4-6 комада по цени од 
12.666,66 динара без пореза, за  замену кон. Cn 25 ro 7-4 комада по цени од 
12.666,66 динара без пореза и за  замену кон. Cn 25 ro 7-4 комада по цени од 
11.000 динара без пореза. 

Фактурисан је за одржавање електричних инсталација Рачун број 70/16 од  
21.06.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 597.599,88 динара,  

 

 

2.Уговори о набавци закључени у 2017.години 
 

2.1. Уговори о набавци радова на инвестиционом одржавању 
грађевинских инсталација-инвестиционо одржавање инсталације централног 
грејања 
 

а)Уговор о извођењу радова број 152 од 06.02.2017.године  закључен са 
ДОО „Лефтер“ Бор,  на укупну вредност од 91.500 динара без пореза  и са порезом 
109.800 динара, за радове у свему према достављеној понуди која је саставни део 
уговора -Понуди број 96/2017 од 06.02.2017.године на  цену 91.500 динар и 109.800 
динара са  порезом, са роком извршења од 5 дана након потписивања уговора и 
плаћањем услуга у року од 20 дана по пријему исправног рачуна, поднетој у складу 
са захтевом наручиоца- за  поправку инсталације централног грејања-замена 
вентила ДН 100 ПН16 2 комада по цени од 30.000 динара са порезом, поправку 
регистратора на Ву фазе 1-варење, замена цеви  за 24.000 динара са порезом и 
прање плочастог измењивача фазе 1 1,6 МW за 25.800 са порезом. 
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Фактурисан је за одржавање инсталација централног грејања Рачун број 
12/17 од  13.02.2017.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 91.500 
динара без пореза а 109.800 динара са порезом. 

 

 

чиме је Милан Илић из Бора као одговорно лице Установе 
Спортски центар „Бор“ Бор, као индиректног корисника буџетских 

средстава  општине Бор, извршио прекршај из члана 103 став 1 тачка 4), 
у вези са чланом 57 Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС„ бр: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 

142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), с обзиром да у свом 
пословању у 2016.години и 2017.години Установа Спортски центар 

„Бор“ Бор није поступала у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС„ бр: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно није 
поштовала одредбе члана 64 став 4 Закона приликом одређивања 

процењене вредности набавки за истоврсне набавке радова и 
поделила је једну истоврсну набавку радова на инвестиционом 

одржавању грађевинских инсталација на три посебне набавке, у 
намери да избегне примену Закона о јавним набавкама, услед чега је 
донела незаконит годишњи План набавки за 2016.годину и незаконит 

годишњи План набавки за 2017.годину, јер је на незаконит начин 
утврдила врсте поступака набавки у тим плановима као набавке на 

које се Закон о јавним набавкама не примењује, уместо поступка јавне 
набавке мале вредности, те је у даљем току рада, спровођењем 
планираних поступака набавки у тим годинама и закључивањем 

уговора са понуђачима након спроведених поступака набавки, 
прекршила одредбе члана 39 став 5 Закона о јавним набавкама, 

одредбе члана 10 став 1, члана 11 и члана 12 истог Закона. 
 
 

III  Што  је Милан Илић као директор -одговорно лице Установе 

Спортски центар „Бор“  Бор,  током 2016.године закључио уговоре о 

набавци електричних апарата за домаћинство, са изабраним 
понуђачима у спроведеним поступцима набавке,    не поштујући Закон 
о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) и то: 

 
1. Уговор о набавци добра број 1059/2016 од 11.08.2016.године  закључен 

са ДОО „Лефтер“ Бор, на вредност од  249.833,34 динара и са порезом 299.800 
динара у складу са понудом која је саставни део уговора-Понудом број 468/2016 од 
11.08.2016.године на  цену 68.800 динара за веш машину са порезом, 79.000 
динара за клима уређај 24000 БТУ и 38. 000 динара за клима уређај 12000 БТУ, 
укупно 249.833,34 динара без пореза и 299.800 динара са  порезом, са роком 
извршења од 5 дана након потписивања уговора и плаћањем добара по 
предрачуну, поднета према захтеву наручиоца-за машину за прање и сушење 
веша 1 комад по цени од 57.333,33 динара без пореза а 68.800 динара са 
порезом(без икаквих ближих података о произвођачу, моделу и типу опреме); 1 
комад Клима уређаја 24000 по цени од 65.833,33 динара без пореза и 79.000 
динара са порезом(без икаквих ближих података о произвођачу, моделу и типу 
опреме);  4 комада клима уређаја 12000 по цени од 31.666,67 динара без пореза а 
38.000 са порезом(вредност 152.000 динара) (без икаквих ближих података о 
произвођачу, моделу и типу опреме). 
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За испоручена добра издат је Рачун-отпремница број 100/16 од  
22.08.2016.године  издат од  ДОО „Лефтер“ Бор на износ од 299.800 динара, за 
опрему за домаћинство.  
 

2. Уговор о набавци добра број 1099/2016 од 19.08.2016.године  закључен 
са ДОО „Омнипромет“ Београд на  вредност од 333.300 динара без пореза и са 
порезом 399.960 динара у свему према понуди која је саставни део уговора- 
Понуди број 478/2016 од 18.08.2016.године на  цену 270.000 динара за електрични 
шпорет  са порезом и 129.960 динара за електричну фритезу са порезом, укупно 
333.300 динара без пореза и 399.960 динара са  порезом, са роком извршења 
испоруке-20.09.2016.године и плаћањем добара по предрачуну према захтеву 
наручиоца –за један електрични шпорет инокс 800 х 900 х 850 мм, капацитет рерне 
ГН 2/1  унутар пећнице 2 клизача за ГН 2/1-65мм, 4 четвртасте рингле снаге по 3 
kW,   рерна снаге 5 kW, температура опсега 50-300 степени, по цени од 225.000 
dinara без пореза и са порезом 270.000 динара и за -једну електричну линијску 
фритезу димензије  400 х 900 х 850 мм,  капацитета 15 литара, снаге 8 кW,  
температура 50-300 степени, по цени од 108.300 динара без пореза и 129.960 
динара са порезом. 

За испоручена добра издат је Рачун број 016-12/16 од  20.09.2016.године  
од  ДОО „Омнипромет“ Београд на износ од 399.960 динара за опрему за 
угоститељство. 
 

чиме је Милан Илић из Бора као одговорно лице Установе 
Спортски центар „Бор“ Бор, као индиректног корисника буџетских 

средстава  општине Бор, извршио прекршај из члана 103 став 1 тачка 4), 
у вези са чланом 57 Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС„ бр: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), с обзиром да у свом 
пословању у 2016.години Установа Спортски центар „Бор“ Бор није 

поступала у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС„ бр: 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно није поштовала одредбе члана 64 

став 4 Закона приликом одређивања процењене вредности набавки за 
истоврсне набавке добара и поделила је једну истоврсну набавку 
електричних апарата за домаћинство на две посебне набавке, у 

намери да избегне примену Закона о јавним набавкама, услед чега је 
донела незаконит годишњи План набавки за 2016.годину, јер је на 

незаконит начин утврдила врсте поступака набавки у тим плановима 
као набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, уместо 
поступка јавне набавке мале 

вредности, те је у даљем току рада, спровођењем планираних 
поступака набавки у тим годинама и закључивањем уговора са 

понуђачима након спроведених поступака набавки, прекршила 
одредбе члана 39 став 5 Закона о јавним набавкама, одредбе члана 10 
став 1, члана 11 и члана 12 истог Закона. 

 

IV Што  је Милан Илић као директор -одговорно лице Установе 

Спортски центар „Бор“  Бор,  током 2017.године закључио уговоре о 

набавци нафтних деривата, са изабраним понуђачима у спроведеним 
поступцима набавке,    не поштујући Закон о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) и то: 
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1. Уговор о набавци добра број 168 од 07.02.2017.године  код наручиоца а 
број 25 од 08.02.2017.године код испоручиоца, закључен са Трговинско услужним 
друштвом ДОО „Михајловић“ Параћин експорт импорт Доња Мутница, на вредност 
од 208.333,33 динара без ПДВ-а и 250.000 динара са порезом, за набавку свих 
врста течног нафтног гаса. 

 
2. Уговор о набавци добра број 168-1 од 07.02.2017.године код 

наручиоца а број 26 од 08.02.2017.године код испоручиоца, закључен са  ДОО 
„Михајловић“ Параћин експорт импорт Доња Мутница, на вредност од 250.000 
динара без ПДВ-а и 300.000 динара са порезом, за набавку свих врста горива 
„Евро дизела“. 

 
3. Уговор о набавци добра број 169 од 07.02.2017.године код наручиоца а 

број 27 од 08.02.2017.године код испоручиоца, закључен са  ДОО „Михајловић“ 
Параћин експорт импорт Доња Мутница, на вредност од 166.666,66 динара без 
ПДВ-а и 200.000 динара са порезом, за набавку свих врста Евро премијум 
бензина. 

 

чиме је Милан Илић из Бора као одговорно лице Установе 
Спортски центар „Бор“ Бор, као индиректног корисника буџетских 
средстава  општине Бор, извршио прекршај из члана 103 став 1 тачка 4), 

у вези са чланом 57 Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС„ бр: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 

142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), с обзиром да у свом 
пословању у 2017.години Установа Спортски центар „Бор“ Бор није 
поступала у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС„ бр: 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно није поштовала одредбе члана 64 
став 4 Закона приликом одређивања процењене вредности набавки за 

истоврсне набавке радова и поделила је једну истоврсну набавку 
добара-нафтних деривата на три посебне набавке, у намери да избегне 
примену Закона о јавним набавкама, услед чега је донела незаконит 

годишњи План набавки за 2017.годину, јер је на незаконит начин 
утврдила врсте поступака набавки у тим плановима као набавке на 

које се Закон о јавним набавкама не примењује, уместо поступка јавне 
набавке мале вредности, те је у даљем току рада, спровођењем 
планираних поступака набавки у 2017.години и закључивањем уговора 

са понуђачима након спроведених поступака набавки, прекршила 
одредбе члана 39 став 5 Закона о јавним набавкама, одредбе члана 10 

став 1, члана 11 и члана 12 истог Закона. 
 
 

V Што у Установи Спортски центар „Бор“ у Бору није организовано 

вршење годишњег пописа имовине на дан  31.12.2016.године на 

прописан начин, те самим тим није извршено усклађивање стања 
имовине у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које се 
утврђује пописом, на дан 31.12.2016.године, како је установљено 

контролом од стране буџетске инспекције и записнички констатовано, 
 

чиме су Милан Илић, директор Установе Спортски центар „Бор“ 
у Бору, као одговорно лице ове установе, као корисника буџетских 
средстава и Адамовић Катарина руководиоц Службе финансијских и 
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књиговодствених послова установе, извршили прекршај из члана 20, 
став 1 тачка 7), у вези са чланом 18 Уредбе о буџетском рачуноводству 

(„Сл.гласник РС“ бр. 125/2003 и 12/2006). 
 

VI  Што је у Установи Спортски центар „Бор“ у Бору  у поступку 

Јавне набавке добара-Залихе робе за даљу продају-припремање 
оброка за Народну кухињу, по партијама у 2016.години за 
најповољнију понуду изабрана понуда која је имала битан недостатак 

те је самим тим била неприхватљива понуда и закључени су уговори 
на основу незаконито спроведеног поступка јавне набавке, што значи 

не поштујући прописе о јавним набавкама, са  понуђачем АД 
„Житопромет“ Зајечар и то: 

-Уговор за партију 1) јунеће месо без костију(свеже) прва класа-бут, број код 
наручиоца 517/2016 од 20.04.2016.године а код испоручиоца број 01-1864/2 од 
25.04.2016.године,  

-Уговор за партију 2) јунећа кобасица-ринфуз, број код наручиоца 517-
1/2016 од 20.04.2016.године а код испоручиоца број 01-1864/3 од 
25.04.2016.године,  

-Уговор за партију 3) додатне намирнице(брашно, уље, пиринач, 
тестенина), број код наручиоца 518/2016 од 20.04.2016.године а код испоручиоца 
број 01-1864/1 од 25.04.2016.године и  

-Уговор за партију 5) поврће-свеже(кромпир, шаргарепа, пасуљ, купус, 
црни лук) и конзерва(боранија, грашак, ђувеч), број код наручиоца 519/2016 од 
20.04.2016.године а код испоручиоца број 01-1864 од 25.04.2016.године,  

 

чиме је Установа Спортски центар „Бор“ Бор као наручилац 
поступила супротно члану 107 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
РС бр.124/12, 14/15 и 68/15),  јер није одбила неприхватљиву понуду и 

супротно члану 12 истог закона, јер  није у фази стручне оцене понуда 
и избора најповољније понуде  обезбедила једнак положај свим 

понуђачима, односно изабрани понуђач је на такав начин  
привилегован у односу на друге понуђаче у истом поступку, и 
закључила је уговоре из овог поступка јавне набавке не поштујући 

прописе о јавним набавкама(Закон о јавним набавкама- Сл.гласник РС 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и тиме је Установа Спортски центар „Бор“ Бор,као 

индиректан корисник буџетских средстава а наручилац по ЗЈН, начинила 
прекршај из члана 57 Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 

108/2013 i 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016) који је кажњив 
по члану 103 став 1 тачка 4) истог закона,  

а за који прекршај су одговорни: 
 
1.Милан (Момчила) Илић као директор –одговорно лице Установе 

Спортски центар „Бор“  Бор,  и 
 

2.Чланови Комисије за јавну набавку по Решењу о образовању 
комисије за јавну набавку добара--Залихе робе за даљу продају-
припремање оброка за Народну кухињу, по партијама, редни број ЈН 

01/2016,  деловодни број 162/2016 од 11.02.2016.године са изменом број 
252/2016 од 29.02.2016.године, и то: Гојко (Маријана) Џаковић, Драган 

(Добривоја) Кузмановић  и Душан (Леониде) Јањић,  
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VII    Што је у Установи Спортски центар „Бор“ у Бору  у поступку 

Јавне набавке мале вредности-Остале стручне услуге-Спасиоци  за 
најповољнију понуду изабрана понуда која је имала битан недостатак 

и самим тим била неприхватљива понуда и закључен је са  понуђачем 
Планинарско спортским икстрим клубом Rok and Ice из Бора   Уговор о 
јавној набавци услуга-остале стручне услуге-спасиоци број 866/2016 од 

01.07.2016.године, на основу неприхватљиве понуде, не поштујући 
прописе о јавним набавкама, 

 
чиме је Установа Спортски центар „Бор“ Бор, као наручилац, 

поступила супротно члану 107 ЗЈН Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15)  јер није одбила неприхватљиву 
понуду и супротно члану 12 истог закона, јер  није у фази стручне 

оцене понуда и избора најповољније понуде  обезбедила једнак 
положај свим понуђачима, односно изабрани понуђач је на такав 
начин  привилегован у односу на друге понуђаче у истом поступку, и 

закључила је уговор из овог поступка јавне набавке не поштујући 
прописе о јавним набавкама(Закон о јавним набавкама- Сл.гласник РС 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) и тиме је Установа Спортски центар „Бор“ Бор,као 
индиректан корисник буџетских средстава а наручилац по ЗЈН, начинила 
прекршај из члана 57 Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 
108/2013 i 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016) који је кажњив 

по члану 103 став 1 тачка 4) истог закона,  
 
а за који прекршај су одговорни: 

 
1.Милан (Момчила) Илић као директор –одговорно лице Установе 

Спортски центар „Бор“  Бор,  и 
 
2.Чланови Комисије за јавну набавку по Решењу о образовању 

комисије за јавну набавку деловодни број 773/2016 од 17.06.2016.године, 
и то: Гојко (Маријана) Џаковић, Душан (Леониде) Јањић и 

Далибор(Мирослава) Станојевић. 
 
 
II-5.3. Кривична пријава број 47-9/2017-II од  29.11.2017.године против 

одговорног лица      Установе Спортски центар „Бор“ у Бору 
 
Поднета је јер су у контроли утврђене незаконитости и неправилности у 

пословању за се сумња  да имају и обележја кривичног дела, с обзиром да је на 
штету Установе Спортски центар „Бор“, односно Општине Бор као оснивача  
омогућена имовинска  корист запосленима у установи или другим лицима ван 
установе.   

 
Извод из Кривичне пријаве: 
 
„Ради се о следећем: 
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1.У Установи Спортски центар „Бор“ извршено је расходовање робе-хране 
и пића током 2015.године, 2016.године и 2017.године, које наводи на сумњу о 
злоупотреби положаја одговорног лица- директора установе, којом је 
проузрокована материјална штета установи.  

 
У контроли је утврђено да је без одлука Управног одбора Установе 

Спортски центар Бор извршено расходовање великих количина и вредности 
разних врста робе за даљу продају. Роба је расходована само по одлукама 
директора установе Милана Илића.  

Расход робе за даљу продају-хране и пића по одлуци директора Милана 
Илића извршен је у 2015.години у вредности од 211.505,79 динара са ПДВ-
ом(који је морао бити плаћен на расход). 

Расход робе за даљу продају-хране и пића по одлуци директора Милана 
Илића извршен је у 2016.години у вредности од 631.851,71 динар са ПДВ-
ом(који је морао бити плаћен на расход). 

Расход робе за даљу продају-хране и пића по одлуци директора Милана 
Илића извршен је у 2017.години до половине јула месеца у вредности од 
468.683,50 динара са ПДВ-ом(који је морао бити плаћен на расход). 

Укупна вредност расходоване робе за даљу продају износи 1.312.041 
динар са ПДВ-ом од чега је ПДВ 218.673,49 динара који је евидентиран као 
обавеза на расходовану робу и плаћен кроз обрачун ПДВ за обрачунске периоде. 

 
Контролом је утврђено да формално постоје извештаји пописних комисија 

које су пописивале робу за расходовање, али да су ти извештаји једнообразно и 
уопштено сачињени и  нису уверљиви да је заиста постојао оправдани разлог за 
расход тако велике количине  робе хране и пића, поготову пића које има дуг рок 
употребе и не може се лако покварити или направити лом. Такође је уговорима о 
набавци робе Установа Спортски центар „Бор“  као наручилац била обавезна да 
врши квалитативну проверу примљене робе, која подразумева и рок трајања за 
објективно процењено време потрошње робе, тако да није оправдано да се врши 
расходовање због истека рока употребе робе. 

 Сумњу у неоправдано расходовање робе ствара додатно чињеница да о 
потреби за расходовање није обавештавана Пореска управа,  како би се 
доказало да је разлог оправдан и како би се бар за вредност ПДВ-а умањила 
штета по Установу Спортски центар „Бор“, а што је по пореским прописима могуће. 

На наведени начин начињена је штета по УСЦ „Бор“ од укупно 1.312.041 
динар. Поступци за утврђивање одговорности рачунополагача за ту робу, нити 
било кога другог у УСЦ „Бор“ уопште нису покретани и вођени. Директор установе 
је доносио одлуке да се расходује сва попидсана роба а није обавештавао 
Управни одбор УСЦ „Бор“ да разматра то питање и донесе одлуку о расходовању и 
евентуално о одговорности за насталу штету, а што је по Статуту УСЦ „Бор“ 
надлежност и обавеза Управног одбора, а не директора установе(члан 27 
Статута). 

Са одобрењем наведеног расходовања робе директор УСЦ „Бор“ је 
прекорачио своја овлашћења и начинио штету по установу у великом обиму-
1.312.041 динар, по годинама како је напред наведено, а такође и у Табели бр. 7 
сумирано. 

 
Анализирање врсте робе за расход и количина робе које су 

расходоване, из Табеле бр.7 која је у прилогу и саставни део овог записника, 
додатно уверава да не постоји објективан и оправдани разлог за наведени 
расход робе и да је управо реч о злоупотреби,  на штету УСЦ „Бор“, то јест да 
наведена роба није била за расход, већ да је искоришћена у установи(као 
непријављена, неевидентирана „репрезентација“ коју је дозволио директор 
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установе), без наплате по прописаној цени, или је отуђена из установе такође 
без наплате  по прописаној цени и уместо да се евидентира као мањак и 
тражи нечија одговорност за њега, сва роба је пописана и одобрена за 
расходовање, на штету УСЦ „Бор“, без знања Управног одбора установе као 
органа управљања који је морао да одлучи како поступити са ванредним 
расходовањем робе за даљу продају и ко је за такво расходовање 
одговоран. 

На начин како расходовање робе извршено и начињена штета по УСЦ 
„Бор“, пријављујем директора установе као крвично одговорног за ту штету. 

 
Контролом је утврђено да је расходовање хране и пића у 2015.години и 

расходовање хране у 2016.години и 2017.години вршено у продајном месту, а да је 
расходовање пића  у 2016.години и 2017.години вршено у магацину пића, с 
обзиром да је „роба из продајног места враћена у магацин пића-постоје 
повратнице за ту робу. 

Књиговодствено евидентирање расходовања робе-хране и пића  у 
продајном месту није извршено на исправан начин, због чега се сумња у 
прецизност утврђеног стања имовине и капитала на контима класе 0 и 3, на дан 
састављања завршног рачуна за 2016.годину.  

Са наведеним начином књижења извршено је сторнирање улаза робе-хране 
и пића, које значи да роба није ни ушла у продајно место-ресторан Медаља и 
ресторан Злотска пећина, што не одговара чињеничном стању, јер роба је ушла у 
продајно место и из њега изашла као „расход“, односно смањена је залиха робе 
отуђењем те робе,  а не враћањем у магацин хране или пића. Писана повратница( 
са навођењем сваке врсте робе по називу и количини) за повраћај хране и пића у 
2015.години и повраћај хране у 2016. и 2017.години у магацин не постоји. 

Створена је обавеза за ПДВ на расход(ставом за књижење 021314/245247), 
чиме је потврђено да УСЦ зна да је излаз робе као расход начињен, а с друге 
стране свесно је извршено књиговодствено евидентирање на погрешан начин, са 
намером да се не тражи одговорност за насталу штету по основу расходовања 
робе. Јер књижења у сторну значе да је роба из продајног места повучена-није 
више у продајном месту, међутим како не постоје књижења да је роба поново ушла 
у магацин хране и магацин пића, то  опет потврђује чињенично стање да роба 
фактички и није враћена у магацин, а отуђена је из продајног места.  

То даље значи да је за отуђење робе –из било којих разлога, требало 
да буде донета одлука од стране Управног одбора УСЦ „Бор“, по питању 
утврђивања разлога за отуђење-„расход“ и утврђивања одговорности за 
насталу штету по УСЦ „Бор“, што у овом случају није учињено, већ је 
неовлашћено директор УСЦ „Бор“ донео одлуке о расходовању, без 
утврђивања одговорности за насталу штету од укупно 1.312.041 динар. 

 
Књиговодствено евидентирање расхода робе у продајном месту је 

требало извршити тако што би се за вредност робе без ПДВ-а a са разликом у 
цени раздужио конто робе број 021312(потражно,) а затворио конто капитала 
број 311251(дуговно) за вредност без пореза и без разлике у цени, затворио 
конто укалкулисане разлике у цени број 021313(дуговно) за износ разлике у цени, 
затим је требало затворити конто укалкулисаног ПДВ-а у цени робе број 
021314 за износ ПДВ-а и паралелно евидентирати обавезу за ПДВ на конту  број 
245247(потражно) за износ пореза. Затим по одлуци УО, уколико се утврди 
одговорност рачунополагача или неког другог лица за насталу штету, треба 
задужити конто потраживања од радника број 122144(дуговно) и паралелно 
евидентирати обрачунате ненаплаћене приходе на конту број 
291311(потражно), који став треба да стоји отворен док се начињена штета 
не надокнади, или пак отпише на терет установе. 
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Износ који је у УСЦ „Бор“ евидентиран у сторну на конту број 021313 

(евидентирано смањење разлике у цени робе)требало је раздвојити на конто 
број 311251 где се евидентира вредност без разлике у цени и на конто 021313 
где се евидентира износ разлике у цени. У УСЦ то није учињено већ се са 
наведеним начином књижења за излаз робе затвара  конто разлике у цени у 
већој вредности него што она по калкулацији цена јесте,  а капитал такође 
остаје у књигама у већој вредности -као да роба и даље постоји у УСЦ „Бор“, 
иако је расходована и реално више не постоји као имовина установе. 

 
 Што се тиче расхода пића у 2016.години и 2017.години књиговодствено 

евидентирање је извршено као да је роба враћена у магацин и одатле је 
расходована, чиме је смањена вредност расходоване робе. 

 

2.Установа Спортски центар „Бор“ је закључила уговоре којима 
даје простор из јавне својине на коришћење, супротно одредбама 
Закона о јавној својини и подзаконским прописима и на штету 

установе и Општине Бор као оснивача. 
Са незаконитим давањем простора на коришћење  сумњам да је 

директор установе учинио кривично дело „Злоупотреба положаја одговорног 
лица“ из члана 234 Кривичног законика, јер је као одговорно лице установе 
искоришћавањем свог положаја и овлашћења и прекорачењем граница свог 
овлашћења закључио штетне уговорео давању простора на коришћење и тако 
прибавио закупцима тог простора противправну имовинску корист, а установи 
начинио имовинску штету. 

У наставку се наводи опис незаконитих радњи услед којих сумњам да је 
директор учинио кривично дело и да је одговоран за штету која је до сада 
настала и континуирано настаје коришћењем простора на уговорени начин 

 
У контроли је утврђено да је Установа Спортски центар „Бор“ закључила 

уговоре о издавању простора у закуп супротно одредбама Закона о јавној 
својини(„Сл.гласник РС“ бр.72/11 и 88/13, 105/14 и 108/16), супротно одредбама 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда(Сл.гласник РС бр.24/2012, 48/2015, 
99/2015, 42/2017 и 94/2017) и супротно сопственој Одлуци о начину издавања 
пословног простора број 126/2012 од 24.01.2012.године по којој се  пословни 
простор може издати у закуп поступком јавног надметања. 

  
а)Закључен је Уговор о закупу пословног простора број 547 од 

03.05.2017.године са закупцем Вулета Марком  улица 28.март бр.11/9, као 
закупцем за  месечну бруто закупнину у износу од 20.000 динара, почев од 
01.06.2017.године, на период од 7 година, без спровођења прописаног начина за 
издавање простора у закуп по Закону о јавној својини и то за цену која је за једну 
трећину мања од дотадашње уговорене цене закупа за исти простор са 
претходним закупцем. 

 
Контролом је утврђено да је Решењем АПР-а број БП 125070/2016 од 

01.12.2016.године Марко Вулета регистровао  радњу за самостално обављање 
делатности „Ауто сервис Вуле VW“ Бор, матични број 64443615,  са претежном 
делатношћу 4520-Одржавање и поправка моторних возила, на неодређено време. 

Решењем БП број 47133/2017 од 12.05.2017.године у АПР-у извршена је 
промена и уписана претежна делатност 5630-Услуге припремања и 
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послуживања пића и уписана промена података о издвојеном месту-уписана 
је адреса радње Зелени булевар бб Бор-управо адреса закупљеног простора. 

 
Из наведеног се види да је УСЦ Бор изнајмио простор закупцу који се 

бави истом делатношћу као и закуподавац и директна му је конкуренција, у 
сопственом простору који му је изнајмио на коришћење под изузетно 
повољним условима, а уз то власник радње (закупац) је, по сазнању у 
контроли, супруг руководиоца Службе за угоститељство у УСЦ „Бор“ Т. Г. 
Вулета, тако да у овом случају постоји и сукоб интереса због породичне  везе 
закуподавца и закупца. 

 У старту је без спровођења поступка јавног надметања омогућена 
повољнија цена закупа закупцу, за 10.000 месечно(од дотадашње цене), тако да за 
седам година уговореног периода закупа изгубљена зарада износи  840.000 
динара. 

По закљученом уговору  закупац користи пословни простор број 5 на 
отвореним базенима у површини од 134 м2, с тим да закупац може користити и 
плато испред отворених базена у дужини пословног простора, а у ширини од 1,5м, 
за обављање делатности и пружање услуга у складу са својом делатношћу. 

Цена закупа по м2 за овај простор је 149,25 динара за простор унутар 
објекта и мања је за 25% у односу на цену по м2 која је уговорена са 
спортским клубом као закупцем, што је апсолутно недопустиво, док се плато 
користи без накнаде, што по закону и није могуће. 

До времена писања ове опријаве прошло је 6 месеци коришћења 
простора по наведеном уговору, што значи да је до сада начињена 
процењена штета по установу, односно буџет општине Бор у износу од 60.000 
динара, а перманентно се са наставком коришћења простора под уговореним 
условима штета увећава месечно за око 10.000 динара. 

 
Директор Установе Спортски центар „Бор“ као овлашћено лице 

установе је дужан да се стара о законитости и одговоран је за законито 
коришћење и управљање стварима у јавној својини које користи установа.  

С обзиром да је закључио наведени уговор на наведени начин, све док 
је уговор на снази имовинска штета перманентно настаје и директор је 
кривично одговоран због таквог начина несавесног пословања и 
прекорачења својих овлашћења(није био овлашћен да директно, без 
поступка по закону, закључује уговоре о давању простора на коришћење). 

 
Из наведеног је очигледно да директору Установе Спортски центар Бор као 

заступнику ове установе и лицу одговорном за пословање ове установе, није било 
приоритетно и није био интерес да установа којом руководи оствари што већу 
зараду од сопствене угоститељске делатности, већ је  сопствени простор установе 
који користи  уступио на коришћење закупцу, који се такође бави угоститељском 
делатношћу и продаје своје производе посетиоцима Установе Спортски центар 
Бор, који у установу дођу ради спортских активности, коришћења базена УСЦ „Бор“ 
и др. услуга, чиме посредно наноси штету буџету општине Бор, јер се у недостатку 
сопствених прихода у већем обиму финансира из буџета општине Бор.  

Такође  директору установе није био интерес да установа оствари што већи 
приход од издавања у закуп пословног простора, чиме непосредно наноси штету 
буџету општине Бор, с обзиром да се приход од закупа уплаћује у буџет општине 
Бор и оданде се као буџетски приход по потреби, за унапред одређене намене-
набавку опреме и одржавање простора и опреме, дозначава установи као 
индиректном кориснику буџетских средстава. 
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б) Уговор о спортско-пословној сарадњи број 632/2016 од 
18.05.2016.године,  са Спортским удружењем „Голд Џим“ Бор, Зелени булевар 
бб,  ПИБ 109483550, матични број 28821417, кога заступа Весна Станојевић, без 
надокнаде, а уз обавезу да УСЦ „Бор“ обезбеди другом уговарачу услове за 
несметано одвијање спортских активности, на период од 10 година. 

Уговором није прецизирано који простор УСЦ „Бор“ други уговарач може 
користити за своје активности. 

 
Контролом је утврђено да је након раскида Уговора о закупу пословног 

простора број 1584/2015 од 28.12.2015.године, Уговором деловодни број 478-
1/2016 од 13.04.2016.године са дотадашњим закупцем „М Фит“ боди фитнес клуб, 
тај исти простор дат на коришћење без накнаде Спортском удружењу „Голд 
Џим“ Бор и са нејасно дефинисаним одредбама уговора, управо дефинисаним 
тако да ово удружење може користити простор несметано за обављање своје 
делатности без накнаде. Чак се у уговору и не наводи који се простор установе 
даје на коришћење, а ради се о простору од 200 м2 који је ранијем закупцу дат по 
укупној цени од 32.000 динара и уз додатно покриће сопствених трошкова за 
електричну енергију од стране закупца. 

Уговор је закључен без сагласности оснивача, на период од 10 година,  
супротно Закону о јавној својини по коме се располагање јавном 
имовином,од стране корисника те имовине, може вршити искључиво уз 
добијену сагласност носиоца права јавне својине, а то је Оштина Бор у овом 
случају.  

Према члану 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда(Сл.гласник РС бр.24/2012, 48/2015, 
99/2015, 42/2017 и 94/2017), пословни простор у јавној својини даје се у закуп 
ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне висине закупнине 
утврђене на основу општих аката јединица локалне самоуправе  којима се уређује 
закупнина за пословни простор, а према локацији пословног простора, како у 
погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања 
локација по зонама и делатностима. У случају да није донет општи акт јединице 
локалне самоуправе, процену тржишне висине закупнине утврдиће надлежни 
порески орган. 

 

Из наведеног следи да УСЦ „Бор“ никако није могла да закључи овај уговор 
за издавање простора закупцу без накнаде, односно Уговор о спортско-пословној 
сарадњи број 632/2016 од 18.05.2016.године закључен са Спортским удружењем 
„Голд Џим“ Бор  није јасно дефинисан као уговор о закупу, али му је суштина таква, 
и за закључивање таквог уговора УСЦ „Бор“ је морала применити прописани 
поступак Законом о јавној својини и Уредбом. 

Из фактура за претходног закупца види се да је закупнина фактурисана у 
износу од 32.000 динара месечно и да је потрошња ел.енергије у простору била 
око 4.000 динара месечно, што је у овом случају укупно 36.000 динара месечно 
изгубљене закупнине,  за годину дана то износи 432.000 динара и за 10 година 
4.320.000 динара, што значи да је изгубљени приход од издавања овог простора 
процењен на 3.600.000 динара(без ПДВ-а), по цени закупа претходног закупца у 
истом простору. 

 Закључени Уговор о спортско-пословној сарадњи број 632/2016 од 
18.05.2016.године закључен са Спортским удружењем „Голд Џим“ Бор, је 
штетан по Установу Спортски центар „Бор“ у Бору, а закључен је на период 
од 10.година, без уговореног отказног рока.  

До времена писања ове опријаве прошло је 17 месеци коришћења 
простора по наведеном уговору, што значи да је до сада начињена 
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процењена штета по установу, односно буџет општине Бор у износу од 
612.000 динара, а перманентно се са наставком коришћења простора под 
уговореним условима штета увећава месечно за око 36.000 динара. 

 
Директор Установе Спортски центар „Бор“ као овлашћено лице 

установе је дужан да се стара о законитости и одговоран је за законито 
коришћење и управљање стварима у јавној својини које користи установа.  

С обзиром да је закључио наведени уговор на наведени начин, све док 
је уговор на снази имовинска штета перманентно настаје и директор је 
кривично одговоран због таквог начина несавесног пословања и 
прекорачења својих овлашћења(није био овлашћен да директно, без 
поступка по закону, закључује уговоре о давању простора на коришћење). 

 
г) И остале важеће уговоре о закупу пословног простора, директор УСЦ 

„Бор“ закључио је без примене поступка јавног надметања или прикупљања 
писмених понуда, како законски прописи налажу, и то: 

 
-Уговор о закупу пословног простора број 1229/2016 од 

16.09.2016.године закључен са Женским јуниорским рукометним клубом Бор 
РТБ, са седиштем  у ул.Цара Лазара 8 у Бору, за  месечну бруто закупнину у 
износу од 4.200 динара за 21 м2 простора(200 дин/м2). 

 
-Уговор о закупу пословног простора број 1746/2016 од 

30.12.2016.године закључен са СТР „Тонманиа“ Бор , Зелени булевар бб,  
матични број 61425136, као закупцем кога заступа Зоран Милошевић, за бруто 
закупнину у износу од 4.200 динара за 21 м2 простора, на период од једне године. 

 
-Уговор о закупу пословног простора број 1745/2016 од 

30.12.2016.године закључен са ДОО „Лес Фолиес“ Чачак,  кога заступа Зоран 
Крсмановић, за  месечну бруто закупнину у износу од 300 ЕУР-а у динарској 
противвредности  по средњем курсу НБС на дан уплате, на период од једне 
године. 

 
-Уговор о закупу пословног простора број 1584/2015 од 

28.12.2015.године закључен са Боди фитнес клубом „М-ФИТ“  Бор, Зелени 
булевар бб,  ПИБ 105125971, као закупцем кога заступа Биљана Филиповић за 
месечну бруто закупнину у износу од 32.000 динара, почев од 01.01.2016.године до 
31.12.2016.године. 

Контролом је утврђено да је Уговор о закупу пословног простора број 
1584/2015 од 28.12.2015.године закључен са Боди фитнес клубом „М-ФИТ“  Бор, 
Зелени булевар бб,  као закупцем, закључен незаконито, супротно одредбама 
Закона о јавној својини, закључио га је в.д. директор Александар Димитријевић. 

 
Контролом је утврђено да постоји Раскид Уговора о закупу пословног 

простора број 1584/2015 од 28.12.2015.године, деловодни број 478-1/2016 од 
13.04.2016.године, по Захтеву закупца број 478/2016 од 13.04.2016.године. 

 
Раскид уговора је закључен,(закључио га је директор Милан Илић) а да 

УСЦ „Бор“ није предузела потребне активности да се потраживање у износу 
од 150.986,55 динара намири пре раскида уговора, а такође није покренут 
поступак наплате потраживања судским путем  нити након раскида уговора. 
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Већ 18.05.2016.године закључен је штетан Уговор о спортско-пословној 
сарадњи број 632/2016 од 18.05.2016.године, са Спортским удружењем „Голд 
Џим“ Бор, на период од 10 година. 

 
По  одредбама  Закона о јавној својини који је ступио на снагу 

06.10.2011.године  УСЦ „Бор“Бор  је била обавезна да га примени приликом 
издавања пословног простора у закуп, а она је управо  закључила све важеће 
уговоре о закупу супротно одредбама тог закона, тако да су напред наведени 
уговори ништави.  

 
  

3.У контроли је утврђено да је било незаконитости у обрачуну и исплати 
додатака на основну плату појединим запосленима у установи. 

Сумњам да је директор Установе Спортски центар „Бор“ учинио 
кривично дело „Превара у служби“ из члана 363 Кривичног законика, с 
обзиром да је он подносио извештај о оствареним часовима рада по разним 
основима за раднике службе обезбеђења установе и за менаџмент установе, 
а са намером да појединим запосленима службе обезбеђења и појединим 
запосленима из менаџмента установе омогући имовинску корист-већи износ 
плате у односу на могућ износ по прописима о платама. 

 
Незаконитости у обрачуну и исплати додатака на основну плату појединим 

запосленима у установи  образлажу се у даљем тексту, а шире су описане у 
записнику о контроли који се у целости доставцља уз ову пријаву. 

Закон којим су уређене плате запослених у државним органима и јавним 
службама, које се финансирају из буџета Републике аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе ( другим речима запослених у директним и 
индиректним корисницима средстава буџета на свим нивоима), јесте Закон о 
платама у државним органима и јавним службама(Сл.гласник РС број 34/2001, 
62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/13, 99/14 и 21/16), као 
посебан закон,  на кога упућује Закон о раду(члан 2), с обзиром да постоји као 
посебан закон за ту материју. 

Закон о раду се примењује приликом обрачуна плате запослених у јавним 
службама само ако се плате не финансирају из буџета, о чему постоји издато и 
објављено Мишљење Министарства рада и социјалне политике, број 120-01-
260/2008-02 од 23.01.2009.године. 

  
Чланом 2 Закона о платама у државним органима и јавним 

службама(Сл.гласник РС број 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 
99/2011, 10/2013, 55/13, 99/14 и 21/16),  прописано је да се плате запослених 
утврђују на основу основице  за обрачун плате, коефицијента који се множи 
основицом, додатака  на плату и обавеза по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање из плате. 

Чланом 4 Закона о платама у државним органима и јавним службама 
прописано је да коефицијент за обрачун плате изражава сложеност, одговорност, 
услове рада и стручну спрему потребну за обављање послова на конкретном 
радном месту. 

Један од услова рада је и рад у сменама и по наведеном закону тај услов 
рада се вреднује кроз утврђивање висине коефицијента за обрачун. То се исто 
односи и на недељни рад, јер Законом о платама није прописан додатак за такав 
рад.  

Чланом 5 Закона о платама у државним органима и јавним службама 
прописани су додаци на плату које запослени могу да имају и није дат основ за 
утврђивање нових додатака. Као додаци на плату наведени су додатак за минули 
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рад, прековремени рад, рад на празник, теренски рад и ноћни рад и као што се 
види није утврђен додатак за сменски рад и за недељни рад, јер се сменски рад  и 
недељни рад и не сматрају основом за додатак на плату већ условом рада, који је 
већ садржан у коефицијенту за обрачун плате.  

Значи Законом о платама у државним органима и јавним службама није 
предвиђено право на додатак на плату по основу сменског рада и недељног рада, 
с обзиром да је рад у сменама и рад недељом, као услов рада већ вреднован кроз 
коефицијент за обрачун плате, односно кроз основну плату запосленог. О овоме 
постоји издато и објављено Мишљење Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, број 110-00-103/2012-02 од 13.03.2013.године. 

 
Правилником о раду код послодавца Установе спортски центар „Бор“ 

број 1863/2013 од 28.11.2013.године је без постојања законског основа утврђен 
додатак на рад у сменама у износу од 26% на основну плату и додатак за рад 
недељом у износу од 20% на основну плату. 

Уочено је у контроли да је евидентиран празнични, недељни и  ноћни  рад 
за лица на радним местима за која није логично да је тај рад требало да се обави у 
редовном току радног времена,  већ је могао да буде извршен и евидентиран на 
основу посебног налога за рад и да за њега потом буде сачињен извештај о 
обављеном раду. Ово се односи на запослене на радним местима заменика 
директора, техничког директора, административно-техничког секретара, 
референта за безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара. За ова 
лица евидентиран је поменути рад и исплаћиван додатак на плату за те врсте 
рада,  а не постоји писани налог да се такав рад обави, нити постоји извештај о 
обављеном раду. 

Такође је утврђено да је исплаћиван додатак за недељни и сменски рад- 
рад за  који по Закону о платама у државним органима и јавним службама нема 
основа да се исплаћује додатак на плату, тим законом није прописан додатак за 
овај рад, што значи да се такав рад треба да вреднује као услов рада на 
одређеном радном месту кроз утврђени коефицијент за обрачун плате. Додатак за 
недељни рад, сменски рад и сменски рад рад ноћу, празником и недељом поред 
редовних додатака за ноћни и  празнични рад, обрачунат је и исплаћиван 
радницима на радном месту обезбеђења установе. 
 Такође је у контроли утврђено да је сменски рад исплаћиван у неку руку 
непринципијелно, с обзиром да није исплаћиван свим радницима који су радили по 
сменама у временски одређеном седмичном циклусу, већ мањем броју радника, а 
међу њима и радницима који су једини извршиоци на прописаном радном 
месту. Ово се односи на радно место директора, радно место руководиоца 
службе за финансијске и књиговодствене послове и радно место шефа 
обезбеђења установе.  

Послови радног места са једним извршиоцем никако не могу да се обављају 
у сменском раду-цикличном променом смена у одређеном временском циклусу 
рада. За рад у сменама на једном радном месту потребно је најмање 4 извршиоца.  
 

У контроли је за 2016.годину и период јануар-јул 2017.године тражен писани 
распоред рада радника по сменама у временском циклусу који се даље редовно 
као такав понавља, да би се утврдило којим је радницима наложено да раде у 
сменама и на који начин, међутим од директора Милана Илића, који је сачињавао  
извештај о оствареним часовима рада, ради обрачуна плате за службу 
обезбеђења установе и за менаџмент установе, одговорено је да такве писане 
распореде не чува и не поседује их за тражени период.  
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У прилогу записника је посебна Табела број 9 у којој је представљен 
обрачун плате по месецима за 2016.годину и период јануар-јул 2017.године, за 
запослене на радним местима на којима је систематизован само један 
извршилац,  а исплаћиван је додатак за сменски рад, и додатак за остале 
врсте рада, да би се видело какви су све додаци исплаћивани на основну плату за 
те раднике. Из наведене табеле се види колико је увећана плата запосленима по 
основу часова рада ноћу, недељом,празником и по основу рада у сменама, а да ти 
додаци за та радна места не припадају тим радницима,  имајући у виду опис 
послова и редовно радно време, а нема доказа да им је ванредно наложено да 
раде ван радног времена. 
 Подаци из Табеле  9 показују да је без основа директору установе за  
2016.годину исплаћено на име додатака на основну плату 94.008,60 динара 
нето износа, а за период јануар-јул 2017.године исплаћено је неосновано на 
име додатака на плату 71.502,18 динара-укупно 165.510,78 динара нето. 
 Из исте Табеле се види да је шефу обезбеђења установе (коме није 
издат писани налог да ради у све три смене циклично а евидентирани су 
часови рада као да јесте радио у сменама)  исплаћено по основу додатака на 
основну плату 125.435,06 динара за 2016.годину и 80.400,31 динар за период 
јануар-јул 2017.године- на име додатака на плату укупно 205.835,37 динара 
нето. 

Из исте Табеле се види да је руководиоцу финансијско 
књиговодствене службе исплаћено по основу додатака на основну плату 
8.116,24 динара за 2016.годину и 36.351,03 динара за период јануар-јул 
2017.године- на име додатака на плату укупно 44.467,27 динара нето. 
 

У прилогу записника је посебна Табела број 10 са подацима из обрачуна 
плате за раднике који су радили на обезбеђењу установе у све три смене 
циклично и којима је поред основане исплате ноћног и празничног рада, 
неосновано вршена исплата сменског и недељног рада, јер такав рад се код 
јавних служби које се финансирају буџетским средствима вреднује кроз 
коефицијент за обрачун плате. 

Из Табеле број 10 се види да је радницима на радном месту обезбеђења 
установе по основу додатка за недељни и сменски рад исплаћено: раднику 
Д.Мишић за 2016.годину нето износ од 60.298,41 динар а за 2017.годину 
8.985,49 динара-укупно 69.283,90 динара; раднику Н.Шершеловић је за 
2016.годину исплаћено неосновано 59.055,92 динара а за 2017.годину 
34.584,34 динара нето-укупно 93.640,26 динара; раднику З.Симић је за 
2016.годину исплаћено 57.834,32 динара а за 2017.годину 33.362,75 динара-
укупно 91.197,07 динара нето. 

 
Из наведеног за контролисане примере обрачуна плате се види да је за 

2016.годину на име додатака неосновано исплаћено 404.748,55 динара у нето 
износу, што је у бруто износу око 577.000 динара, а са доприносима на терет 
послодавца  око 681.000 динара.  

За 2017.годину неоснована исплата додатака износи 265.186,10 динара 
нето, што је у бруто износу око 378.000 динара и са доприносима на терет 
послодавца око 446.000 динара.  

За цео контролисани период неоснована исплата додатака износи 
669.934,65 динара нето, око 956.000 динара бруто и са доприносима на терет 
послодавца око 1.127.000 динара. 

 
Из наведеног се види да је запосленима омогућена противправна 

имовинска корист од укупно 669.934,65 динара нето, а начињена штета за 
Установу Спортски центар „Бор“ укупно износи око 1.127.000 динара. 
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На основу наведених чињеница види се да је  директор УСЦ „Бор“ 

омогућио исплату веће плате од законом прописане, подношењем извештаја 
о оствареним часовима рада за рад ноћу, недељом, празником и у сменама, 
радницима који такав рад на својим радним местима редовно не обављају,( с 
обзиром на прописано радно време установе и организацију рада служби у УСЦ 
„Бор“) а не постоји писани налог за рад у нерадним данима нити постоје  
конкретни извештаји о обављеном конкретном послу, у нерадним данима.  

Такође директор УСЦ „Бор“ омогућио је исплату додатка на основну 
плату за недељни рад и сменски рад запосленима неосновано, с обзиром да 
се такав рад третира условима рада и вреднован је у оквиру коефицијента за 
обрачун плате, јер није прописан као додатак  Законом о платама у државним 
органима и јавним службама, нити је тим законом дата могућност да се 
пропише интерним актом. 

 
Мислим да се овде ради о „Превари у служби“ из члана 363 Кривичног 

законика, а могуће је и да се наведена злоупотреба сврста у кривично дело 
„Злоупотреба положаја одговорног лица“ по члану 234 Кривичног законика, с 
обзиром да је директор установе искористио свој положај са овлашћењима и 
предао неистините податке о оствареним часовима рада за поједине 
запослене, (међу којима за себе и свога оца), обрачунском раднику, у циљу 
извршења обрачуна и исплате неосновано увећане плате, на штету установе-
послодавца, која износи укупно преко 450.000 динара, односно директна 
корист запосленима износи 669.934,65 динара нето, а укупно злоупотребљена 
средства износе око 1.127.000 динара. 

Сматрајте да у овој пријави не наводим врсту  кривичног дела,  али 
како сумњам да постоје, моја је законска обавеза да поднесем кривичну 
пријаву, што овим путем и чиним. 

 

4.Контролом је утврђено да се из пописне листе за магацин хране, 
потписане од рачунополагача Радуловић Милене и чланова пописне комисије(Ј 
Никодијевић, С Трајковић), од 1 стране са пописаним једним артиклом-
номенклатурни број S12H за Шећер 1/1 кг, види да је стање на попису 20 кг и 
уписано исто стање и у књигама, у вредности од 1.725,60 динара, као стање 
залиха хране на годишњем попису. 

  
Из извештаја из књиговодствене евиденције под називом „Стање 

аналитике на конту 021312-1-Магацин хране,  са исказаним шифрама артикала, 
називом, количинама за улаз, излаз и стање магацина и вредностима за улаз, 
излаз и стање залиха на дан 31.12.2016.године, види се да је магацин задужен са 
2.947.165,11 динара, раздужен са 2.945.439,51 динар и да је стање залиха 
1.725,60 динара. 

 
Међутим, из Бруто биланса за период од 01.01.-31.12.2016.године се виде 

подаци за магацин хране, који се евидентира на конту број 021312-1-Магацин 
хране,  да је    магацин задужен са 2.947.165,11 динара, раздужен са 2.291.339 
динара и да је стање залиха 655.826,11 динара.  

Контролом је утврђено да сачињена пописна листа са пописа хране на дан 
31.12.2016.године није сачињена на адекватан начин, на истој није исказана 
разлика стања појединих врста хране на попису и у књигама за вредност од 
655.826,11 динара, већ је уписан само артикал нађен на попису у вредности од 
1.725,60 динара 

Овај попис показује да постоји неусклађеност података помоћних књига и 
главне књиге и да на приказани начин на основу исказаних података у књигама и 
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на попису постоји мањак у магацину хране од 654.100,51 динара, али не 
показује конкретно које су врсте хране и у којој количини биле мањак у тој 
вредности. 

Пописна комисија није у извештају о попису констатовала наведени 
мањак, а то није учинила ни служба књиговодства када је добила извештај 
комисије са пописа и извештај је на УО установе усвојен као да је сасвим све у 
реду и да је стање робе у магацину хране на попису једнако стању по књигама. 
На тај начин није тражена и није утврђена одговорност за исказани мањак 
хране у вредности од 654.100,51 динар. 

Контролом је утврђено да Извештај „Стање аналитике на конту 021312-
1-Магацин хране не садржи јединице мере за које су количине исказане у 
извештају, тако да се из њега не може реално оценити потрошња хране у УСЦ 
„Бор“ Бор. 

Шеф књиговодства у УСЦ „Бор“ је у контроли изјавила да овде није реч о 
стварном мањку намирница-хране, већ о недостацима књиговодственог програма 
и књиговодствене евиденције као последице мањкавости у програму, о чему није 
дат конкретан доказ у документима, како до завршетка контроле тако и у року 
за достављање приговора на записник. 

Ако је заиста о недостацима програма реч Служба финансија и књиговдства 
је морала да изведе реално стање и Управном одбору приликом усвајања 
извештаја о годишњем попису потврди тачно стање залиха хране-да ли је то 
податак исказан у главној књизи на конту 021312-1-Магацин хране, или је то 
податак исказан у пописној листи на годишњем попису на дан 31.12.2017.године. 

Како тога није било у контроли је констатовано да постоји мањак на 
попису у износу од 654.100,51 динара, који није обелодањен и за који није 
утврђена одговорност у УСЦ “Бор“, а такође није извршено усклађивање 
стања по књигама са стањем на попису хране. 

По члану 42 Правилника о организацији буџетског рачуноводства, 

деловодни број 1821/2011 од 22.11.2011.године, којим је УСЦ „Бор“ 
прописала обављање годишњег пописа имовине и обавеза,  за организацију 
и правилност пописа одговорно је одговорно лице установе,  а то је директор. 

Како пописној комисији за обављање годишњег пописа хране није дата 
унапред припремљена пописна листа са подацима о називу хране која 
постоји у књигама као залиха на крају године и јединици мере за ту храну, а 
без количина на стању по књигама, то значи да је организација пописа била 
неисправна и незаконита, јер је препуштено комисији да у пописне листе 
упише назив и количину хране које затечена на стању на попису. 

 
 Из тог разлога сматрам да је директор УСЦ „Бор“ кривично одговоран 

за мањак робе-хране у износу од 654.100,51 динар и за омогућавање 
имовинске користи у тој вредности, с обзиром да није тражио утврђивање 
кривичне одговорности рачунополагача магацина или другог лица  коме је та 
роба била доступна, за настали мањак робе у магацину хране.“ 
 
 У прилогу кривичне пријаве достављен је целовит Записник о инспекцијској 
контроли Установе Спортски центар „Бор“  Бор број 47-9/2017-III од 
31.10.2017.године, ради документовања садржине ове пријаве и евентуалног 
изналажења и других података који указују на кривичну одговорност овлашћених 
лица из Установе Спортски центар „Бор“  Бор.  

 
II-6. Контрола Омладинског фудбалског клуба „Бор“ Бор по Налогу за 

контролу број 47-11/2017-II од 13.11.2017.године, а у вези са иницијативама 
Општинске управе Бор поднетим Захтевом број 400-46/2016-III-04 од 
26.01.2016.године  и Захтевом број 401-2-277/2016-II-01 од 12.05.2016.године 
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којима се тражи контрола трошења буџетских средстава од стране Омладинског 
фудбалског клуба „Бор“ у Бору, због сумње у ненаменску потрошњу буџетских 
средстава. 

 
Документа из ове контроле сачињена су у 2018.години тако да се 

изводи из тих докумената- Записника о инспекцијској контроли 
Омладинског фудбалског клуба „Бор“ Бор број  47-11/2017-III-06 од 
19.02.2018.године и Кривичне пријаве против одговорних лица Омладинског 
фудбалског клуба „Бор“ у Бору број 47-11/2017-III-06 од 02.03.2018.године, 
овде не наводе и биће садржај Извештаја о раду за 2018.годину. 

  
Да су наведени изводи из 
записника о контроли, службених 
белешки, решења о наложеним 
мерама, захтева за покретање 
прекршајних поступака и кривичних 
пријава прекопирани из  оригинала, 
тврди и оверава 

 
 
VI ОДЕЉЕЊE ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 
 
               
               У раду Oдељења, од 01.01.2017. године, било је ангажовано 13  
запослених (од којих је 2 службеника на одређено време) и то 6 са високом 

стручном спремом, 1 са вишом стручном спремом и 6 запослених са 
средњом стручном спремом.  

               Радници Oдељења су имали прилику да учествују на неким од 
важних семинара  који су били организовани у току 2017. године, што је са 
своје стране, дало позитивне резултате и у многоме олакшало рад 

одељења. Присуство семинарима и едукација је потребно пре свега код 
важнијих  промена закона. 

              Исто тако, Oдељење поседује техничку опрему за рад, која се сваке 
године обнавља, а у току 2017. године Oдељење је добило 2 нова 
рачунара, 2 штампача и скенер.  

              Послове које је Oдељење администрирало у току године су: 
обрачун, контрола и наплата пореза на имовину физичких лица и пореза на 

имовину правних лица, локалних комуналних такси (истицање фирме на 
пословном простору, коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе и  коришћење рекламних 

паноа), посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине, као 
и послови везани пре свега за принудну наплату пореског дуга по основу 

накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, као и принудна 
наплата пореског дуга за порез на земљиште. Почев од 2017. године, а 
након доношења Одлуке о ликвидацији ЈП „Дирекција за изградњу Бора“, 

ово одељење обавља и послове који се односе на изворне приходе 
(допринос за уређење грађевинског земљишта закуп земљишта). 

             У 2017. години, сагласно изменама ЗПППА, извршавани су послови 
који су везани за одлагање плаћање дуговног пореза и то како са отписом 
100% камате по захтевима који су подношени у периоду 01.04.2016. године 

до 04.07.2016. године, тако и по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
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пореза са отписом камате од 50% након истека предходног рока. У поступку 
одлагања запошљени у одељењу су давали обавештења грађанима везано 

за одлагање плаћања, прегледавани су захтеви за одлагање плаћања, а 
након тога усаглашавано је стање записником  и доношења решења којим је 

одобравано одлагање плаћања и утврђиван број рата сагласно Правилнику 
о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку плаћања 
дугованог пореза на рате. У току 2017. године поднето је 855 захтева са 

отписом камате 50% по којима су донета  решења о одлагању дугованог 
пореза на рате.  Пореским обвезницима који су редовно измирили рате и 

текуће обавезе, а којима је у току године истекао репрограм, отписана је 
камата у целости, односно камата у износу од 50%, зависно од врсте 
репрограма, а оним пореским  обвезницима  којима није истекао репрограм, 

сразмерни део камате. Праћена је реализација односно извршавање 
решења месечно, и донета 47 решења о укидању решења о одлагању 

плаћања пореским обвезницима који нису редовно плаћали рате и текуће 
обавезе. Такође, сваког месеца вршено је евидентирање камате и 
валоризација дуга у репрограму. Пореским обвезницима којима је укинут 

репрограм, издате су опомене за преостали дуг из репрограма, а затим 
онима који дуг нису платили, донета су решења о принудној наплати из 

плате, односно пензије, која су послата на реалиизацију.   
           Што се тиче конкретних послова, везано за порез на имовину 
пореских обвезника који не воде пословне књиге (порез на имовину 

физичких лица), одељење је, у току године издало укупно 18873 решења о  
утврђивању пореза на имовину физичких лица за текућу годину масовном 

штампом, а накнадно је донето  731 решење.  У току 2017. године, што се 
тиче овог вида изворног прихода општине, посебно се радило на 
ажурирању постојеће и повећање базе података којом ово одељење 

располаже. У ту сврху, у току 2017. године, послато је преко 420 позива. 
Посебно су контролисани делови града, чак и више пута у току године, где 

преовлађује пословни простор (улице Моше Пијаде, Краља Петра Првог, 
Ђорђа Вајферта, 3.октобар, Николе Пашић, Наде Димић и др). Том 
приликом је вршена и контрола локалних комуналних такси (фирмарина), 

посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и пореза на 
имовину правних лица.   

            Одељење је обрадило 1890 нових пријава по истом основу- што 
представља проширење и ажурирање базе података и нови обухват 
пореских обвезника из „сиве зоне“. Пореским обвезницима који имају 

порески дуг по основу пореза на имовину ФЛ, издато је 4010 опомена 
хибридном поштом. У мањем обиму је рађена принудна наплата, пре свега 

због великог интересовања за одлагање дуга, као и великог обима посла  
везаног за одлагање плаћања пореског дуга.  
 Што се тиче пореских обвезника који воде пословне књиге (порез на 

имовину правних лица), по овом облику изворног јавног прихода општине, 
не врши утврђивање пореза доношењем решења, већ се утврђивање 

пореске обавезе врши самоопорезивањем. У том смислу, у току године 
поднето је  и обрађено 309 пореских пријава, задужено је 284 пореских 
обвезника за текућу годину, као и донето 24 закључка о исправци грешке у 

поднетпј пореској пријави, у поступку контроле. Пореским обвезницима  
издато је 116 опомена за неуредно измирење обавеза. Током године 
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теренском и канцеларијском контролом вршено је ажурирање базе и за овај 
вид пореза, односно базе пореских обвезника – правних лица. 

 Што се тиче пореза на земљиште, који се као облик изворног прихода 
више не утврђује у складу са законом, већ се по истом само наплаћује 

порески дуг, те су у току извештајног периода пореским обвезницима, који 
имају по овом основу порески дуг, издате 162 опомене. Порески дуг по овом 
основу је у знатном делу наплаћен.  

         По основу локалних комуналних такси у 2017. години, издато је укупно 
324 редовних решења и 8 решења за претходне године за утврђивање 

обавезе по основу локалних комуналних такси,  (за истицања фирме на 
пословном простору, за заузеће јавне површине у пословне сврхе и за 
коришћење рекламних паноа). Пореским обвезницима који нису у року 

измирили пореску обавезу по основу локалне комуналне таксе за истицање 
фирме за предузетнике и физичка лица (власници предузетничких радњи 

који су исте затворили) издато је 629 опомена. По овом основу, издато је 
193 решења за принудну наплату на заради, односно накнади зараде, 
односно пензији -запленом на одређеном делу тог примања,  која су 

прослеђена на реализацију послодавцу дужника, односно Фонду ПИО. 
Опомене и принудна наплата рађена је и пореским обвезницима којима су 

затворене фирме, односно који су брисани из регистра АПР-а, као и 
пореским дужницима који су изашли из репрограма по Закону о условном 
отпису камате и пореског дуга. По достави опомена, односно решења за 

принудну наплату, порески дужници су подносили захтеве за отпис дуга, 
односно за одлагање плаћања дуга.   

 У вези посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 
поднето је 862 пријаве,  донето је 711 редовних решења о утврђивању 
обавезе и 69 решења обрачунато за претходне године, као и издато 478 

опомена нередовним платишама по овом основу. Потребно је истаћи да је и 
по овом виду изворних јавних прихода као и по основу локалних комуналних 

такси рађена теренска и канцеларијска контрола ради ажурирања базе и 
задужења обвезника који нису поднели пријаве за ПНЖС.   
   Што се тиче накнаде за коришћење грађевинског земљишта, односно 

дуга по истој јер се иста не утврђује у складу са Законом почев од 
01.01.2014. године, а коју је раније у складу са одлуком СО Бор је 

утврђивало и редовно наплату вршило ЈП Дирекција за изградњу Бора а 
принудну наплату порески орган, (у току 2016. године пренета је у 
електронском облику база података за дуг по основу накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта, као и део архиве), децембра месеца 2016. године 
донета је Одлука о ликвидацији ЈП Дирекција за изградњу Бора, којом је 

одређено да је Општинска управа правни следбеник ЈП Дирекције, те  у 
2017. години ово одељење у потпуности администрира накнаду за 
коришћење грађевинског земљишта. У извештајном периоду, по 

приговорима донето је 234 решења о отпису дуга због застарелости, а 8 
захтева одбијено као неосновано. Донето је 145 решења о задужењу 

накнадом за коришћење грађевинског земљишта за 2012. и 2013. годину. 
Издато је 1538 опомена које су прослеђене обвезницима који имају дуг по 
основу ГЗ, и донето 138 решења о исправци грешке с обзиром да је 

приликом преноса евидентиран нетачан износ накнаде, а пре свега камате.  
Везано за послове Дирекције, ово одељење је вршило и књижење уплата за 

закуп и уређење земљишта, као и задужења за закуп земљишта. 
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             У току 2017. године, по свим основама, донето је 212 решења о 
прекњижењу, односно поврћају погрешно уплаћених  средстава. По 

захтевима пореских обвезника, односно по службеној дужности донето је 
144 решења о отпису дуга, по свим основама осим по основу грађевинског 

земљишта (по основу застарелости по члану 114. ЗПППА, апсолутне 
застарелости, дуплиране пореске обавезе и др.). Такође, у извештајном 
периоду донето је 134 решења о припису дуга покојног обвезника, по 

захтеву обвезника – наследника, да би могли да плаћају дуг оставиоца на 
рате са отписом камате 50%.  

   Укупан број жалби поднесених у току 2017. године, као и нерешених 
из претходних година износио је 98, од којих је првостепени орган решио 31, 
7 жалби су решене од стране другостепеног органа, 4 пореска обвезника су 

одустала од жалбе, а остале жалбе су у у поступку код првостепеног, 
односно другостепеног органа.   

            У току године је издато 1485  уверења по захтевима пореских 
обвезника, од којих се 756 нетипска, 680 уверења за дечији додатак, и 49 
уверења  за социјалну помоћ.              

            Одељење је, у свакодневном раду обављало и друге послове као 
што су пријављивање стечаја и ликвидација, али такође и провера УППР за 

предузећа у реструктуирању, књижења и праћење реализације донетих 
УППР, подношење захтева за покретање прекршајног поступка против 
одговорних лица, разматрање приговора на опомене као и свих других 

захтева и поднесака пореских обвезника и достављање одговора у писаном 
облику, издавање књиговодственог стања на захтев странака, 

усаглашавање стања сачињавањем записника,  достављање извештаја и 
других података другим државним органима (Пореска управа, Полицијска 
управа и др.), свакодневно праћење и евидентирање каматне стопе и 

индекса потрошачких цена, свакодневно књижење извода по основу јавних 
прихода које администрира одељење, израда завршног рачуна, 

евидентирање свих програмских пакета од стране Института „Михајло 
Пупин“,  и друго. 
            Сви запошљени у Одељењу су поред других задатака које су 

извршавали, свакодневно давали податке грађанима – пореским 
обвезницима о стању дуга усмено, путем телефона и електронским путем, 

попуњавали уплатнице и давали обавештења о могућности одлагања дуга,и 
пружали сваку другу помоћ обвезницима, а пре свега неуким странкама. 
            Ово Одељење је у 2017. години израдило и предлоге одлука из 

области пореза на имовину, локалних комуналних такси која су и  усвојена 
од стране Скупштине општине Бор. Такође рађено је више предлога одлука 

по закључцима Владе РС о конверзији, односно отпису потраживаља и то 
за изворне и уступљене приходе по записницима Пореске управе. Редовно 
је од стране запошљених праћена измена прописа, службена мишљења 

министарстава, као и судска пракса. 
         Запошљени у Одељењу су , сем обављања редовних послова, 

учествовали у раду комисија и других тела које је као стално или повремено 
тело образовала скупштина, извршни органи општине и Начелник 
општинске управе.  

        Достава редовних решења за физичка лица и еколошку таксу, као и 
опомене за порез на имовину физичких лица  масовном штампом рађена је 

путем „хибридне поште“, што је у многоме олакшало рад одељењу и 
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створило услове да радници уместо административних послова обављају 
послове на ажурирању постојеће и проширење базе пореских обвезника. 

Достава осталих решења како о утврђивању пореске обавезе тако и 
принудној наплати, опомена по другим основама, позива и других пореских 

аката, рађена је путем поште. 
           Одељење је припремало конкурсну документацију за подношење 
пријаве за учешће општине Бор у Програму реформе пореза на имовину 

преко СКГО, где  се општина Бор квалификовала да заједно са још 44 
општина  буде подржана кроз Програм, чији је циљ и сврха ефикаснија 

наплата и подстицање учешћа грађана – пореских обвезника у доношењу 
одлука о инвестирању прикупљеног пореза за добробит општине Бор.  
  

            Ради потпунијег  и једноставнијег сагледавања постигнутих 
резултата рада, односно наплате, у току 2017. године,  извршен је 

табеларни преглед наплаћених прихода, по свим основама, и то: 
 

Р. 
Бр. 

Јавни приход  Наплата у 
2016. год.(у 

динарима) 

Наплата у 2017. 
год. (у 

динарима) 

Индекс           
2016/2017 

1. Порез на земљиште 134.411,91 68.793,06 -48,82 % 

2. Порез на имов. ф.л. 69.391.773,93 75.822.340,72 9,26 % 

3. Порез на имовину 
пр.л. 

58.525.534,83 130.655.543,35  123,24 % 

4. Л.к. такса за 

истицање фирме на 
посл.прос. 

29.715.544,75 31.218.664,18 5,06 % 

5. Пос.накн. за заш. и 

унап. жив.средине 
62.926.745,21 239.196.945,53 280,12 % 

6. Л.к. такса за кор. 
прост. на јавним 

површинама 

3.302.586,58 2.349.145,63 -28,87 % 

7. Л.к. такса за 
коришћење 
рекламних паноа 

200.061,95 451.512,92 125,69 % 

8.  Накнада за 
коришћење грађев. 
земљишта 

9.229.667,35 10.838.513,61 17,43 % 

9. Приходи од увећања 

целокупног пореског 
дуга који је предмет 

принудне наплате за 
5%     

 
186.032,69 

284.353,79 52,85 % 

10. У К У П Н О 233.612.359,20 490.885.812,79 110,12 % 

 

             
             На основу података датих у табели, евидентно је да је наплата 
знатно боља у односу на претходну годину. Наплата је највише повећана за 

изворне приходе -  порез на имовину правних лица и еколошка такса, у 
односу на претходну годину повећања, с обзиром да су решења о усвајању 
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УППР-а за предузећа РТБ Бор постала правоснажна дана 24.11.2016. 
године, и иста су 2017. године измиривала текуће обавезе, као и јануара 

месеца део обавеза по II класи а децембра месца прву рату репрограма. 
Што се тиче  пореза на имовину правних лица и еколошке таксе наплата је у 

односу на претходну годину повећања с обзиром да су решења о усвајању 
УППР-а за предузећа РТБ Бор постала правоснажна дана 24.11.2017. 
године, те су  почели са измиривањем обавеза по основу УППР-а. Наплата 

изворних прихода правним лицима би била и већа, али онима која су у 
стечају, реструктуирању и др., а нису измиривали или нису редовно 

измиривали своје обавезе, у складу са законом није било могуће радити 
принудну наплату. Наплата је повећана код пореза на имовину физичких 
лица што је пре свега резултат многобројних контрола и „акција“ претходних 

година. Такође, измене ЗПППА везано за одлагање дуга са отписом камате 
100% или 50%, допринело је да наплата буде већа а чији ефекат ће се у 

погледу наплате наставити и у 2018. години, што је допринело и бољој 
наплати фирмарина, где је знатно смањен број обвезника у складу са 
законом, односно накнаде за грађевинско земљиште која се од 2014. године 

не утврђује. Наведене измене ЗПППА омогућиле су и наплату тешко 
наплативих дугова. Обзиром да је Општина Бор ушла у пројекат пореза на 

имовину чиме бити изабрано 10 пописивача који ће вршити попис на терену 
чиме ће се подношењем нових пријава и изменом постојећих пријава 
повећати број непокретности као и површина истих, а самим тим  повећати 

и износ наплате пореза на имовину физичких лица.. 
   

         
VII ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ 
  

У току 2017.године ово Одељење је послове из своје надлежности обављало  са 
16 извршиоца  то 6 са високом стручном спремом, 2 са вишом стручном спремом и 
8 са средњом стручном спрема. У складу са Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама 

општине Бор и Одлуком о организацји Општинске управе општине Бор обављала 
послове који се односе на праћење реализације потписаних уговора по 
спроведеним јавним набавкама, надзор над извођењем радова и пружањем услуга 
и спровођења поступака јавних набавки. 

 У извештајном периоду праћена је реализација и вршен надзор над 
следећим уговорима:   

   
1. ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
- Уговор о редовном одржавању јавне расвете бр. 404-272/2017-III-01 од 

14.04.2017. са извођачима радова ДОО „Фортуна“ и ДОО „Јевтовић“ Бор, 
склопљен је на износ 6.421.730,00 динара без ПДВ-а. До истека рока 
важности уговора 31.03.2018. године, изведени су радови у износу 
4.328.168,00 динара без ПДВ-а. 
 

- Уговор о редовном одржавању семафорске сигнализације бр. 404-449/2017-
III-01 од 20.06.2017.године, са извођачима радова ДОО „Фортуна“ и ДОО 
„Јевтовић“ Бор, склопљен је на износ 474.000,00 динара без ПДВ-а. До 
истека рока важности уговора 31.12.2017. године, изведени су радови у 
износу 191.425,00 динара без ПДВ-а. 
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- Уговор о јавној набавци Завршних радова на спортским теренима МЗ Злот 
(Увођење електроинсталације) бр. 404-465/2017-III-01 од 26.06.2017. са 
извођачима радова ДОО „Фортуна“ Бор и РС-Инжењеринг ДОО Ћуприја, 
склопљен је на износ 145.020,00 динара без ПДВ-а. Изведени су радови у 
износу 124.900,00 динара без ПДВ-а. 

 
- Уговор о јавној набавци Завршних радова Инвестиционо одржавање 

просторија биоскопа у МЗ Злот (Радови на електроинсталацијама) бр. 404-
466/2017-III-01 од 26.06.2017. са извођачима радова ДОО „Фортуна“ Бор и 
РС-Инжењеринг ДОО Ћуприја, склопљен је на износ 906.580,00 динара без 
ПДВ-а. Изведени су радови у износу 901.270,00 динара без ПДВ-а. 

 
- Уговор о пружању услуга поправки на електроинсталацијама у Општинској 

управи Бор, бр. 404-790/17-III-01 од 01.12.2017.године, са  ДОО „Јевтовић“ 
Бор, склопљен је на износ 166.590,00 динара без ПДВ-а, односно 
199.908,00 са ПДВ-ом. Радови су изведени у износу 148.730,00 динара без 
ПДВ-а. 
 

- Уговор о извођењу радова на замени расвете у објекту у улици Моше 
Пијаде бр.39 у Бору, бр. 404-863/2017-II-01 од 22.12.2017.године, са  ДОО 
„Јевтовић“ Бор, склопљен је на износ 129.900,00 динара без ПДВ-а, односно 
155.880,00 са ПДВ-ом. Уговор је реализован у целости, у укупном износу 
129.900,00 динара без ПДВ-а, односно 155.880,00 са ПДВ-ом. 

                                                      
 

2. ХИГИЈЕНА У ГРАДУ 
 

- По Уговору о поверавању обављања послова  хигијене у граду и насељима   
бр.401-10/2017-III-01 зa 2017. годину, реализација је: 
Предрачунска вредност послова 50.537.758,32 динара са ПДВ-ом, 
реализовано  50.536.064,66 динара са ПДВ-ом. 
Редовно чишћење улица и тротоара износи 9.122.497 м2 
Прање улица и тротоара износи 10694712 м2 
Машинско чишћење улица износи 11.931.187 м2 
Одвоз дивљих депонија износи 12.827 м3 
Рад аутоцистерне сеоских МЗ износи 1479 сати, по писаним и усменим 
захтевима месних заједница. 
Одржавање хигијене осталих асфалтних и бетонских површина износи 
128.000 м2. 
Рад радних машина по сеоским месним заједница и градским месним 
заједница: 

• рад ровокопача износи 122 сати. 

• рад утоваривача износи 226 сати. 

• рад булдозера износи 176 сати. 

• рад  кипер камиона износи 201 сати.  
 
 

3. ЗОО ХИГИЈЕНА 
 

- По  Уговору о поверавању обављања послова  зоохигијенске службе  
бр.401-14/2017-III-01 зa 2017. годину, реализација је: 



 200 

Предрачунска вредност послова 6.633.200,20 динара са ПДВ-ом, 
реализовано  6.324.936,29 динара са ПДВ-ом. 
Са јавних површина и заједничких просторија уклоњено је 325 јединки, по 
писаним и усменим захтевима месних заједница, предшколских установа, 
основних и средњих школа, као и појединачних захтева грађана. 
У 2017.години извршено је 163 кастрација паса и 155 стерилизација куја, 
што све укупно чини 318 јединки. 
По програму за смањење броја паса луталица мали број паса је удомљен, а 
већи број је враћен на првобитно станиште.  
Извршено је само две еутаназије. 

 
4. ЗЕЛЕНИЛО 

 

Ред

.бр. 

 

 

Назив 

делатности 

 

 

 

Извођач или 

испоручилац 

 

 

Инвеститор 

Oпштина Бор 

 

 

Планирана 

средства 

 

 

Реализација 

Уговора 

1.  Уговор о ЈН- 

Цвеће и 

зеленило за 

уређење јавних 

зелених 

површина – ЈН 

ФЗЖС 1-Д/2017 

Испоручиоц 

добра: Иван 

Ђорђевић 

предзетник 

Расадник цвећа 

Ђорђевић, 

Вучић-Рача 

23.03.2017.год 

бр.уговора 404-

373/2017-III-01 

1.668.546,00 

дин. са ПДВ-

ом 

Више од 90-95% 

(није испоручио 

пар врста 

расада које није 

ни фактурисао) 

2.  Уређење и 

одржавање 

паркова, 

зелених и 

рекреационих 

површина 

Извођач-ЈКП 

"3.Октобар" 

18.01.2017.год 

бр.уговора 401-

11/2017- III -01 

18.876. 926,73 

дин. са ПДВ-

ом 

(за зелени. 

око 16.250 

000,00 са  

ПДВ-ом) 

15.607.681,39 

дин. са ПДВ-ом 

за зеленило  

3.  Набавка-НН 

вештачког 

ђубрива и 

средства за 

заштиту биља 

Испоручиоц 

робе: Трпа и 

агенција 

»Ђорђевић« Бор 

08.09.2017.год 

бр.набавке НН 

ФЗЖС 1-Д/2017 

49. 986,00 

дин. са ПДВ-

ом 

100% 

 
 
Одрађени су следећи предмери за поменуте Уговоре горе:  
- Предмер и техничка спецификација за расад цвећа за пролећну садњу и 

расад цвећа  и високих лишћара, четинара и украсног шибља за јесењу 
садњу.  

- Набавка дрвећа и украсног шибља која су била посађена новембра и то: 
центар града, испред Општине, у општинском парку, нашто мањи број 
садница у доњем великом парку, уз улицу М.Пијаде и Н.Пашића допуна 
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дрвореда, на острвима и кружном току на улазу у град - допуна, код  
дарта- допуна, плато код Симпа-допуна. 

- Предмер и техничка спецификација за набавку вештачког ђубрива и 
средства за заштиту биља.  

- Предмер  и предрачун за одржавање заливног система у граду, с тим 
што напомињем да исти није био реализован у 2017.години било је 
проблема са одржавањем истих. Већи део су одрађивали радници  ЈКП 
"3.Октобар",  а нешто и радници ЈП«Водовод« уз наш надзор.  

- У 2017.години имали смо обијање шахти за подземни заливни систем и 
крађу тајмера и других делова заливног система (прскалица, вентила, 
водомера...) 

     Надзор за зеленило даје налоге извођачу радова и прати реализацију 
истих а везано за редовно одржавање зелених површина у граду што подразумева 
следеће операције:  

− пролећно грабуљање града по месним заједницама које је 
организовано у сарадњи са грађанима а утовар и одвоз на 
депонију врши ЈКП ”3.Октобар”  

− кошење јавних зел. површина, утовар покошене траве и одвоз као и 
сваке године обавља се од марта, априла па све до септембра, 
октобра у зависноости од временских услова, тако је у 2017.години 
која је била кишна било покошено укупно 1.212 555,00 м². 
Покошене су биле све зелене површине у граду с тим што се неке 
од њих косе више пута (центaр града, уз улицу Моше Пијаде, улицу 
Н.Пашића и улицу 3.октобар, највећи број кошења је на улазно-
излазном краку у улици Зелени булевар, више пута се и косе 
дечији паркићи, око Ламеле и железничке станице, као и 
Општински и Доњи велики парк. Зелене површине по сеоским МЗ 
се углавном косе када имају прославу сеоских слава и по позиву.  

− орезивање како дрвореда тако и појединачних стабала у граду и то 
или по захтеву странака, месних заједница, по инспекцијском 
решењу или ако надзор увиди да има потребе за тако нечим. У 
касну зиму и рано пролеће 2017год. орезане су и подигнуте 
крошње на следећим дрворедима: дрворед јавора уз 
Пензионерска, Пионирска, И.Л.Рибара и око факултета, И.Андрића 
по неко дрво, Б. Црног и Његошева подигнуте крошње кестена, 
сређен дрворед у Вајфертовој према Коповој капији, Трг 
Ослобођенја уређене крошње,доњи велики градски парк и 
Општински парк уређење свих крошњи, ул.К.П.Првог подизанје 
крошње платана.  

− орезивање украсног шибља у 2017.год.: острво у ул.Зелени булевар, 
на капији града, IV И V МЗ, код Симпа, испред Општине и у 
Општинском и Доњем великом парку, уз.улицу М.Пијаде, око свих 
дечијих паркић, МЗ НГЦ као и по сеоским МЗ. 

− сеча сувих дрвећа по граду и сеча здравих стабала по 
инсп.решењима се врши током целе године као и уклањање сувих 
и поломљених грана уклањање, изданака и избојака се врши по 
потреби, по инс.поднесцима, захтевима странака и месних 
заједница.    

− орезивање и одржавање живе ограде креће од јуна и траје углавном 
до септембра. Са орезивањем са креће од Општине, па центар 
града, око ШРИФ-а, Ламела, Ђ.А.Куна, Пивничко насеље, у 
ул.3.октобар, Зелени бул., IV и V МЗ И МЗ Север. 

− чишћење и уклањање дивљег шибља се сваке године врши по 
потреби, 2017.год: Око пута до Брезоника и Кривеља, уз пут од 
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технопромета до МЗ Слога, уз улицу В.Југославије, И.Л.Рибара, уз 
пут до Бора II, Око дечијег паркића у ул.Његошевој, уз пут до 
гробља и на језеру.  

− одржавање јавних зелених површина тј. међупростор (сакупљање 
кеса и разних нечистоћа између зграда и др.објеката) се врши 
током целе године с тим што је у 2017.години уведена и друга 
смена, као и одржавање хигијене око Борског језера и рад 
викендом.  

− садња цвећа се изводила на пролеће и у јесен и то у већ постојеће и 
припремљене цветне леје по граду. Заливање цвећа, садница и 
ново-формираних травњака се изводило по потреби.  

− Орезивање, загртање и одгртање ружа у центру, код Општине, Дома 
културе, Црврнкапе, ул.3.октобар, кружни ток 1903, острво улаз-
излаз се врши у марту и у новембру.     
 
5. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
-Уговор: Радови на одржавању јавних чесми и фонтана, бр.404-
218/17-III/01 од  29.03.2017. година 
Предрачунска вредност радова је  833.333,00 динара без ПДВ-а, 
реализовано  833.333,00 динара без ПДВ-а. 
-Уговор: Завршни радови на спортским теренима МЗ Злот, текуће 
поправке и одржавање - Израда ограде на спортским теренима МЗ 
Злот,  
Предрачунска вредност радова је  420.008,55 динара без ПДВ-а, 
реализовано  417.440,30 динара без ПДВ-а. 
-Уговор: Извођење радова на изградњи објекта за привремени 
смештај паса луталица, бр.404-697/2017-III/01 од  
13.10.2017.године 
Предрачунска вредност радова је  3.148.447,00 динара. 
Затим је реализовано следеће: 

Р.б. Наручилац Извођач Врста радова Број 
уговора 

Уговорени 
износ без пдв-
а 

Реализовани  
износ без пдв-а 

1. Општинска 
управа Бор 

ДОО „ 
ИВКО 
МЕТАЛ“ 
Бор 

Ограда игралишта у 
ОШ Вук Караџић 

404-
751/2017-
III/01 

686.700,00 652.400,00 

2. Буџетски 
фонд 
Општине Бор 

ДОО 
„Лифтелинг
“ 

Столарија Дом 
културе у МЗ ДБ Река 

404- 
459/2017-
III/01 

368.550,00 368.550,00 

3. Буџетски 
фонд 
Општине Бор 

ДОО 
„Лифтелинг
“ 

Столарија Дом 
културе у Мз 
Метовница 

404- 
461/2017-
III/01 

817.255,00 817.255,00 

4. Буџетски 
фонд 
Општине Бор 

ДОО 
„Лифтелинг
“ 

Столарија ОШ Свети 
Сава-Танда 

404- 
457/2017-
III/01 

641.530,00 641.530,00 

5. Општинска 
управа Бор 

Стефком 
Доо 
Сокобања 

Дом културе Кривељ 404- 
374/2017-
III/01 

2.497.224,00 2.491.646,35 

6. Буџетски 
фонд 
Општине Бор 

ПР МИСС 
арцус 
Параћин 

Кров амбуланте МЗ 
Шарбановац 

404- 
422/2017-
III/01 

79.200,00 79.200,00 

7. Општинска 
управа Бор 

Мускулус 
Доо БГД 

Под у ош Ђура 
Јакшић Кривељ 

404- 
471/2017-

1.910.650,00 1.910.650,00 
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III/01 
8. Општинска 

управа Бор 
Миб-проинг  
Параћин   

Биоскоп Злот 
унутрашње уређење 

404- 
290/2017-
III/01 

6.515.000,00 6.514.000,00 

9. Општинска 
управа Бор 

Миб-проинг  
Параћин   

Биоскоп Злот - кров 404- 
493/2017-
III/01 

1.529.590,00 Oкo 
1.500.000,00 

10. Буџетски 
фонд 
Општине Бор 

Крокус 
плус Бор 

Столарија Дом 
културе у Мз Горњане 

404- 
479/2017-
III/01 

1.196.300,00 1.196.300,00 

11. Буџетски 
фонд 
Општине Бор 

ДОО 
„Лифтелинг
“ 

Столарија Дом 
културе у Мз Слатина 

404- 
455/2017-
III/01 

1.508.150,00 1.508.150,00 

 
6. ЛЕТЊЕ И ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 

 
-Уговор број 404-171/17-III-01, Општинска Управа Бор-радови на летњем 
одржавању локалних и некатегорисаних путева на територији Општине Бор. 
Реализован у потпуности. Извођач ЈКП 3.Октобар Бор.  
-Уговор број 404-689/17-III-01, Општинска Управа Бор-зимско одржавање 
путева на територији Општине Бор.  
Реализован у потпуности. Извођач ЈКП 3.Октобар Бор. 
-Уговор број 404-706/17-III-01, Општинска Урава Бор-зимско одржавање 
путева на територији Општине Бор.  
Реализован у потпуности.Извођач ЈКП 3.Октобар Бор. 
-Уговор број 404-431/17-III-01, Општинска Управа Бор-геодетске услуге за 
израду пројектно техничке документације за издавање грађевинских 
дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова за 
водоснабдевање МЗ Метовница. Реализован у потпуности. Извођач радова 
АБА ГЕОДЕТСКА КУЋА ДОО. 
-Уговор број 404-434/17-III-01, Општинска Управа Бор-геодетске услуге за 
Одељење за планирање и развој, узурпације путева и улица. 
Реализован у потпуности.Извођач радова АБА ГЕОДЕТСКА КУЋА ДОО. 

 
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  СПРОВЕДЕНЕ  ОД СТРАНЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ У САРАДЊИ  СА ОДСЕКОМ  ЗА ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ БОР  У 2017. ГОДИНИ 

1. Асфалтирање улица, тротоара, паркинга и игралишта у граду - ЈН 
ОУ 37-Р/2017.Уговор бр.404-179/17-III-01 од 20.03.2017.године је 
закључен са извођачем „STRABAG“ DOO Београд, улица 
Антифашистичке борбе 13а, Нови Београд-Огранак ПЗП Зајечар, улица 
ул.Генерала Гамбете 68, Зајечар, на износ од 59.723.200,00  динара без 
урачунатог пореза на додату вредност и 71.667.840,00 динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Уговор за наведене радове се 
уговара на период од 4 месеца,   почев од дана увођења у посао, 
односно до утрошка целокупно уговорене вредности уговора.Стручни 
надзор је Иван Ранђеловић, а техничка лица за реализацију уговора су 
Драган Јеленковић, Радиша Грујић и Славиша Станковић. Радови су 
завршени, примопредаја радова извршена крајем децембра. 

 
2. Асфалтирање улица и путева по селима - ЈН ОУ 38-Р/2017.Уговор 

бр.404-183/17-III-01 од 20.03.2017.године је закључен са извођачем 
„STRABAG“ DOO Београд, улица Антифашистичке борбе 13а, Нови 
Београд-Огранак ПЗП Зајечар, улица ул.Генерала Гамбете 68, Зајечар, 
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на износ од 107.791.208,00 динара без урачунатог пореза на додату 
вредност и 129.349.449,60 динара са урачунатим порезом на додату 
вредност. Уговор за наведене радове се уговара на период од 4 месеца,   
почев од дана увођења у посао, односно до утрошка целокупно 
уговорене вредности уговора.Стручни надзор је Иван Ранђеловић, а 
техничка лица за реализацију уговора су Драган Јеленковић, Радиша 
Грујић и Славиша Станковић.Радови су завршени, примопредаја радова 
извршена крајем децембра. 

 
 

3. Крпљење ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима 
- ЈН ОУ 6-Р/2017.Уговор бр.404-180/17-III-01 од 20.03.2017.године је 
закључен са извођачем „STRABAG“ DOO Београд, улица 
Антифашистичке борбе 13а, Нови Београд-Огранак ПЗП Зајечар, улица 
ул.Генерала Гамбете 68, Зајечар, на износ од 6.440.800,00 динара без 
урачунатог пореза на додату вредност и 7.728.960,00 динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Уговор за наведене радове се 
уговара на период до 31.12.2017.године, односно до утрошка целокупно  
уговорене вредности уговора, а  почев од дана увођења у посао. 
Уговор је анексиран због прерасподеле уговорених количина радова на 
основу новог предмера и предрачуна радова који је измењен у односу на 
основни, по основу насталих вишкова односно мањкова 
радова.Потписан Анекс уговора крајем децембра. Стручни надзор је 
Иван Ранђеловић, а техничка лица за реализацију уговора су Драган 
Јеленковић, Радиша Грујић и Славиша Станковић. Радови су у току. 

 
4. Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева - ЈН ОУ 10-

Р/2017.Уговор бр.404-171/17-III-01 од 18.03.2017.године је закључен са 
извођачем Ј.К.П. „3.Октобар“ Бор, улица 7.јули бр.60, на износ од 
15.702.638,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и  
18.843.165,60 динара са урачунатим порезом на додату вредност. 
Период важења уговора је до завршетка извођења радова, 
односно до 31.12.2017.године, почев од дана увођења у 
посао.Техничка лица за реализацију уговора су Драган Јеленковић, 
Радиша Грујић и Славиша Станковић. Радови до краја године. 
 

5. Електрична енергија – јавна расвета у општини Бор - ЈН ОУ 13-
Д/2017. Уговор бр.404-224/17-III-01 од 30.03.2017.године је закључен са 
снабдевачем ЈП ЕПС Београд, улица Царице Милице бр.2, на износ од 
36.666.666,66 динара без ПДВ-а, односно 44.000.000,00 динара са ПДВ-
ом.Период важења уговора траје почев од првог календарског дана у 
наредном месецу у односу на месец у ком је закључен уговор, од 00:00 
часова до 24:00 часа (април 2017.год.) и траје до 31.03.2018.године, 
односно до утрошка целокупно  уговорене вредности уговора, односно 
до закључења новог уговора о јавној набaвци добара за 
2018/2019.годину. 
Техничка лица за реализацију уговора су Дарко Дукић и Сања Терзић. 
Набавка добара је у току. 
 

6.  Tекућe поправке и одржавање путне мреже општине, по партијама - 
ЈН ОУ 7-Р/2017 и то:  

     1)Редовно одржавање семафора, 
     2)Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским 
путевима, 
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      3)Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на општинским 
путевима. 
Уговори су закључени са следећим извођачима: 

6.       Партија 1) Редовно одржавање семафора – Уговор бр.404-
449/2017-III/01 од 20.06.2017.године је закључен са извођачем ДОО 
„Фортуна“ Бор, улица 28. Марта бр.1/17 и ДОО „Јевтовић“ Бор, улица 
Јована Дучића бр.9/24, на износ од  474.000,00 динара без ПДВ-а и  
568.800,00 динара са ПДВ-ом.Период важења уговора је до 
31.12.2017.године, односно до утрошка целокупно  уговорене вредности 
уговора, а почев од дана увођења у посао.Техничка лица за реализацију 
уговора су Сања Терзић и Ивана Трпковић. Радови до краја године. 
     Партија 2) Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на 
општинским путевима–Уговор бр.404-233/2017-III-01 од 
03.04.2017.године је закључен са извођачем З.Р. „Обележавање“ 
Бољевац, улица Краља Петра I  бр.8, на износ од 1.965.920,00 динара 
без ПДВ-а и  2.359.104,00 динара са ПДВ-ом. Период важења уговора 
је до 31.12.2017.године, односно до утрошка целокупно  уговорене 
вредности уговора, а почев од дана увођења у посао.Техничко лице за 
реализацију уговора је Слободан Голубовић. Радови су завршени. 
    Партија 3) Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на 
општинским путевима– Уговор бр.404-234/2017-III-01 од 
03.04.2017.године је закључен са извођачем ДОО „Елбор“ Бор, улица 
Д.Р. Бобија бр.44/Л4, на износ од 2.409.900,00 динара без ПДВ-а, 
односно 2.891.800,00 динара са ПДВ-ом.Период важења уговора је до 
31.12.2017.године, односно до утрошка целокупно  уговорене вредности 
уговора, а почев од дана увођења у посао.Техничко лице за реализацију 
уговора је Радомир Недељковић. Радови су завршени. 
 

7. Монтажа и демонтажа огласних табли - ЈН ОУ 25-Р/2017. Уговор 
бр.404-231/17-III-01 од 31.03.2017.године је закључен са извођачем 
„Јевтовић“ ДОО Бор, улица Јована Дучића бр.9/24 и „Елбор“ ДОО Бор, 
улица Д.Р. Бобија бр.44/Л4, на износ од 128.400,00 динара без 
урачунатог пореза на додату вредност и 154.080,00 динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Период важења уговора је до 
31.12.2017.године, односно до утрошка целокупно  уговорене вредности 
уговора, а  почев од дана увођења у посао. 
Техничко лице за реализацију уговора је Радомир Недељковић.Радови 
су завршени. 

 
8. Одржавање јавних чесми и фонтана - ЈН ОУ 12-Р/2017.Уговор бр.404-

218/17-III-01 од 29.03.2017.године је закључен са извођачем ЈКП 
„Водовод“ Бор, улица Радомира Јовановића „Чоче“ бр.16, на износ од 
833.333,33 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
1.000.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Период 
важења уговора је до 31.12.2017.године, односно до утрошка целокупно  
уговорене вредности уговора, а  почев од дана увођења у посао. 
Техничка лица за реализацију уговора су Наташа Радосављевић, 
Небојша Јаношевић и Сања Терзић. Радови до краја године. 

 
9. Одржавање атмосферске канализације - ЈН ОУ 9-Р/2017. Уговор 

бр.404-353/17-III-01 од 16.05.2017.године је закључен са извођачем ЈКП 
„Водовод“ Бор, улица Радомира Јовановића „Чоче“ бр.16, на износ од 
3.333.280,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
3.999.936,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.  
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Период важења уговора је до 31.03.2018.године, односно до утрошка 
целокупно  уговорене вредности уговора, а  почев од дана увођења у 
посао.Техничко лице за реализацију уговора је Радомир Недељковић. 
Радови су у току. 

 
10. Одржавање јавне расвете - ЈН ОУ 11-Р/2017.Уговор бр.404-272/2017-

III-01 од 14.04.2017.године је закључен са извођачем ДОО „Фортуна“ 
Бор, улица Албанске споменице бр.12/32 и  ДОО „Јевтовић“ Бор, улица 
Јована Дучића бр.9/24, на износ од 6.421.730,00 динара без урачунатог 
пореза на додату вредност и 7.706.076,00 динара са урачунатим 
порезом на додату вредност. Период важења уговора је до 
31.03.2018.године, односно до утрошка целокупно  уговорене вредности 
уговора, а  почев од дана увођења у посао. 
Техничка лица за реализацију уговора су Дарко Дукић и Ивана Трпковић. 
Радови су у току. 

 
11. Аутобуска стајалишта - ЈН ОУ 15-Р/2017.Уговор бр.404-298/17-III-01 од 

24.04.2017.године је закључен са извођачем ДОО „Ивко-Метал“ Бор, 
улица Филипа Кљајића бр.12, на износ од 2.378.000,00 динара без 
урачунатог пореза на додату вредност и 2.853.600,00  динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Уговор за наведене радове се 
уговара на период до 55 календарских дана, почев од дана увођења у 
посао. 
Стручни надзор је Миломир Вељковић, а техничко лица за реализацију 
уговора је Снежана Рацић. Радови су завршени. 
 

12. Санација клизишта - ЈН ОУ 13-Р/2017.Уговор бр.404-353/17-III-01 од 
16.05.2017.године је закључен са извођачем DОО „Fenix-Metal“ Бор, 
улица Зелени булевар бр.22, на износ од 4.472.086,20 динара без 
урачунатог пореза на додату вредност и 5.366.503,44 динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Уговор за наведене радове се 
уговара на период до 6 месеци, почев од дана увођења у посао. 
Стручни надзор је Иван Ранђеловић, а техничко лица за реализацију 
уговора је Слободан Голубовић. Радови до краја године. 
 

13. Одржавање бетонских стаза и степеништа - ЈН ОУ 8-Р/2017.Уговор 
бр.404-395/2017-III/01 од 31.05.2017.године је закључен са  извођачем 
DОО „Fenix-Metal“  Бор, улица Зелени булевар бр.22, на износ од 
2.037.050,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
2.444.460,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.Уговор 
за наведене радове се уговара на период до 31.12.2017.године, односно 
до утрошка целокупно  уговорене вредности уговора, а  почев од дана 
увођења у посао. 
Техничко лице за реализацију уговора је Слободан Голубовић.Радови су 
завршени. 
 

14. Текуће одржавање улица и локалних путева у сеоским месним 
заједицама – ЈН ОУ 41-Р/2017.Уговор бр.404-404/2017-III/01 од 
02.06.2017.године је закључен са извођачем „STRABAG“ DOO Београд, 
улица Антифашистичке борбе 13а, Нови Београд-Огранак ПЗП Зајечар, 
улица ул.Генерала Гамбете 68, Зајечар, на износ од 89.692.200,00 
динара без урачунатог пореза на додату вредност и 107.630.640,00 
динара са урачунатим порезом на додату вредност. Уговор за наведене 
радове се уговара на период од 4 месеца, почев од дана увођења у 
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посао, односно до утрошка целокупно уговорене вредности уговора. 
Уговор је анексиран због прерасподеле уговорених количина радова на 
основу новог предмера и предрачуна радова који је измењен у односу на 
основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова, заведен 
под бр.404-771/2017-III/01 od 20.11.2017.године.Стручни надзор је Иван 
Ранђеловић, а техничко лица за реализацију уговора је Небојша 
Јаношевић. Радови су у току. 
 

15. Текуће одржавање пољских путева - ЈН ОУ 40-Р/2017.Уговор бр.404-
452/2017-III/01 од 21.06.2017.године је закључен са извођачем Зоран 
Младеновић, ПР. Аутопревозник  Бор, улица ул.Марка Орешковића 
бр.33, на износ од 4.600.800,00 динара без урачунатог пореза на додату 
вредност и 5.520.960,00 динара са урачунатим порезом на додату 
вредност. Рок за извођење радова је 10 календарских  дана од дана 
увођења у посао. 
Техничка лица за реализацију уговора су Радиша Грујић и Славиша 
Станковић. Радови су завршени. 
 

16. Замена столарије на објекту Дома културе МЗ Слатина - ЈН ФЗЖС 5-
Р/2017.Уговор бр.404-455/17-III-01 од 22.06.2017.године је закључен са 
извођачем DОО „LIFT ELING“ Бор, улица Наде Димић бб и DОО 
„LEFTER“ Бор, улица 3.Октобар бр.6/Л4, на износ од 1.508.150,00 динара 
без урачунатог пореза на додату вредност и 1.809.780,00 динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Рок за извођење радова је 30 
дана од дана увођења у посао од стране наручиоца.  
Техничка лица за реализацију уговора су Наташа Радосављевић и 
Боривоје Јовановић. Радови су завршени. 
 

17. Замена столарије на објекту ОШ „Свети Сава“ МЗ Танда - ЈН ФЗЖС 
6-Р/2017.Уговор бр.404-457/17-III-01 од 22.06.2017.године је закључен са 
извођачем DОО „LIFT ELING“ Бор, улица Наде Димић бб и DОО 
„LEFTER“ Бор, улица 3.Октобар бр.6/Л4, на износ од 641.530,00 динара 
без урачунатог пореза на додату вредност и 769.836,00  динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Рок за извођење радова је 30 
дана од дана увођења у посао од стране наручиоца. Рок за извођење 
радова је 30 дана од дана увођења у посао од стране наручиоца.  
Техничка лица за реализацију уговора су Наташа Радосављевић и 
Боривоје Јовановић. Радови су завршени. 

 
18. Замена столарије на објекту Дома културе МЗ Горњане - ЈН ФЗЖС 4-

Р/2017.Уговор бр.404-479/2017-III/01 од 04.07.2017.године је закључен са 
извођачем Драган Адамовић, пр.Производно трговинска радња „КРОКУС 
ПЛУС“  Бор, улица Тимочке буне бр.2, на износ од 1.196.300,00 динара 
без урачунатог пореза на додату вредност и 1.435.560,00  динара са 
урачунатим порезом на додату вредност.  
Техничка лица за реализацију уговора су Наташа Радосављевић и 
Боривоје Јовановић. Радови су завршени. 

 
19. Замена столарије на објекту Дома културе МЗ Доња Бела Река - ЈН 

ФЗЖС 7-Р/2017.Уговор бр.404-459/17-III-01 од 22.06.2017.године је 
закључен са извођачем DОО „LIFT ELING“ Бор, улица Наде Димић бб и 
DОО „LEFTER“ Бор, улица 3.Октобар бр.6/Л4, на износ од 368.550,00 
динара без урачунатог пореза на додату вредност и 442.260,00 динара 
са урачунатим порезом на додату вредност.Рок за извођење радова је 
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30 дана од дана увођења у посао од стране наручиоца.  
Техничка лица за реализацију уговора су Наташа Радосављевић и 
Боривоје Јовановић. Радови су завршени. 

 
20. Замена столарије на објекту Дома културе МЗ Метовница - ЈН ФЗЖС 

8-Р/2017.Уговор бр.404-461/17-III-01 од 22.06.2017.године је закључен са 
извођачем DОО „LIFT ELING“ Бор, улица Наде Димић бб и DОО 
„LEFTER“ Бор, улица 3.Октобар бр.6/Л4, на износ од 817.255,00 динара 
без урачунатог пореза на додату вредност и 980.706,00  динара са 
урачунатим порезом на додату вредност.Рок за извођење радова је 30 
дана од дана увођења у посао од стране наручиоца.  
Техничка лица за реализацију уговора су Наташа Радосављевић и 
Боривоје Јовановић. Радови су завршени. 

 
 

21. Текуће одржавање фасаде Машинско електротехничке школе и 
Гимназије «Бора Станковић» - ЈН ФЗЖС 2-Р/2017.Уговор бр.404-
482/2017-III/01 од 06.07.2017.године је закључен са извођачем ДОО за 
производњу, трговину и услуге «Металка» Бор, улица Пензионерска бр.3  
и  ГПД «Банковић» д.о.о. Сурдулица, улица Јадранска бр.16, на износ од 
6.042.250,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
7.250.700,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Рок за 
извођење радова је 30 дана од дана увођења у посао од стране 
наручиоца. 
Техничко лице за реализацију уговора је Слободан Голубовић.  
Радови су завршени. 
 

22. Инвестиционо одржавање крова ОШ «Душан Радовић» Лука - ЈН 
ФЗЖС 11-Р/2017.Уговор бр.404-625/2017-III/01 од 12.09.2017.године је 
закључен са извођачем ДОО „Jевтовић“ Бор, улица Јована Дучића 
бр.9/24 и ДОО „Елбор“ Бор, улица Д.Р.Бобија бр.44/Л-4, на износ од 
1.200.025,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
1.440.030,00  динара са урачунатим порезом на додату вредност. Рок за 
извођење радова је 30 дана од дана добијања потврде о пријави 
радова.Техничко лице за реализацију уговора је Слободан Голубовић.  
Радови су завршени. 
  

23. Замена сигнализације, по партијама и то: 
1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци, 

               2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са 
пројектом 
                      -  ЈН ОУ 43-Р/2017.  

За прву партију закључен је Уговор бр.404-663/2017-III/01 од 
02.10.2017.године је закључен са извођачем ДОО „Jевтовић“ Бор, улица 
Јована Дучића бр.9/24 и ДОО „Елбор“ Бор, улица Д.Р.Бобија бр.44/Л-4, 
на износ од 1.620.200,00 динара без урачунатог пореза на додату 
вредност и 1.944.240,00  динара са урачунатим порезом на додату 
вредност. Рок за извођење радова је до 31.12.2017.године, односно до 
утрошка целокупно  уговорене вредности уговора, а почев од дана 
увођења у посао.Техничко лице за реализацију уговора је Радомир 
Недељковић. Радови су завршени. 
За другу партију закључен је Уговор бр.404-665/2017-III/01 од 
02.10.2017.године је закључен са извођачем ДОО „Jевтовић“ Бор, улица 
Јована Дучића бр.9/24 и ДОО „Фортуна“ Бор, улица 28. Марта бр.1/17, на 



 209 

износ од 249.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
298.800,00  динара са урачунатим порезом на додату вредност. Рок за 
извођење радова је до 31.12.2017.године, односно до утрошка 
целокупно  уговорене вредности уговора, а почев од дана увођења у 
посао.Техничко лице за реализацију уговора је Радомир Недељковић. 
Радови су завршени. 
 

           24. Фарбање стубова јавне расвете - ЈН ОУ 45-Р/2017.  
Уговор бр.404-637/2017-III/01 од 19.09.2017.године је закључен са 
извођачем ДОО „Jевтовић“ Бор, улица Јована Дучића бр.9/24, на износ 
од 1.144.600,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
1.373.520,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Рок за 
извођење радова је 30 дана, од дана увођења у посао од стране 
наручиоца.Техничко лице за реализацију уговора је Радомир 
Недељковић. Радови су завршени. 
 
 

            25.Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке...)  - ЈН ОУ 18-
Д/2017.  

Уговор бр.404-646/2017-III/01 од 26.09.2017.године је закључен са 
добављачем  ДОО „Јеладом“ Ново село бр.382, Ново село-Врњачка 
бања, на износ од 574.000,00 динара без урачунатог пореза на додату 
вредност и 688.800,00 динара са урачунатим порезом на додату 
вредност. Рок испоруке је максимално 15 календарских дана од дана 
давања писменог налога.Техничко лице за реализацију уговора је 
Снежана Рацић. Добра су испоручена. 
 
26.Материјали за посебне намене-набавка соли за зимско 
одржавање путева -ЈН ОУ 12-Д/2017. Уговор бр.404-655/2017-III/01 од 
28.09.2017.године је закључен са добављачем  ДОО „Кристал Со“ 
Београд, Батајнички друм 283г, на износ од 4.085.000,00 динара без 
урачунатог пореза на додату вредност и 4.902.000,00  динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Рок испоруке наведених 
добара вршиће се сукцесивно према динамици Наручиоца, по давању 
писменог налога, а најкасније до 31.12.2017.године, за укупну количину 
наручених добара.Техничка лица за реализацију уговора су Славиша 
Станковић и Ивица Здравковић. Набавка је завршена, добра 
испоручена. 
 

27.Инвестиционо одржавање  столарије на објекту ПУ „Бамби“-
Обданиште „Бошко Буха“-ЈН ФЗЖС 17-Р/2017. 

Уговор бр.404-685/2017-III/01 од 11.10.2017.године је закључен са 
извођачем ДОО „Албо“ Бор, улица Петра Кочића бб, на износ од 
5.597.800,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
6.717.360,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Рок за 
извођење радова је 30 дана од дана добијања потврде о пријави 
радова.Техничка лица за реализацију уговора су Радомир Недељковић и 
Наташа Радосављевић.  
Радови су завршени.  
 

28.Зимско одржавање путева на територији општине Бор - ЈН ОУ 24-
Р/2017. 

Уговор бр.404-706/2017-III/01 од 23.10.2017.године је закључен са 
извођачем ЈКП „3.Октобар“ Бор, ул.7.Јули бр.60, на износ од 
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6.254.608,15 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
6.880.068,96 динара са урачунатим порезом на додату вредност. 
Уговор за наведене радове се уговара за зимску сезону 
2017/2018.годину, почев од дана увођења у посао.  
Техничка лица за реализацију уговора су Славиша Станковић и Ивица 
Здравковић. Радови су у току. 
  
 

29.Пројектно техничка документација за реконструкцију пет локала у 
улици Д. Р. Бобија на кп.бр.3284/10 КО Бор 1, у циљу формирања 
функционалне целине за предшколско образовање у Бору - ЈН ОУ 35-
У/2017. 

Уговор бр.404-730/2017-III-01 од 08.11.2017.године је закључен са 
пружаоцем услуга Производно-грађевинска, трговинска и 
аутопревозничка радња „Нешко“ - Стојичић Верица, предузетник, 
ул.Милентија Поповића бр.32, Власотинце,  на износ од 550.000,00 
динара без урачунатог пореза на додату вредност и 660.000,00 динара 
са урачунатим порезом на додату вредност. Рок за израду идејног 
решења (ИДР) је 25 календарских дана од дана потписивања уговора. 
Рок за израду пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и пројекта за 
извођење (ПЗИ)  је 45 календарских  дана од  дана достављања 
локацијских услова Пружаоцу услуге. 

                 Техничко лице за реализацију уговора је Слободан Голубовић. Набавка 
је у току. 

 
30.Израда пројектне документације за реконструкцију зграде школске 
радионице Машинско-електротехничке школе - ЈН ОУ 37-У/2017. 

Уговор бр.404-819/2017-III-01 од 06.12.2017.године је закључен са 
пружаоцем услуга Производно-грађевинска, трговинска и 
аутопревозничка радња „Нешко“ - Стојичић Верица, предузетник, 
ул.Милентија Поповића бр.32, Власотинце,  на износ од 450.000,00 
динара без урачунатог пореза на додату вредност и 540.000,00 динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. Рок за израду идејног пројекта 
(ИДП) је 25 календарских дана од дана потписивања уговора.  
Рок за израду пројекта за извођење (ПЗИ)  је 25 календарских дана од 

дана пријема идејног пројекта. 
           Техничко лице за реализацију уговора је Слободан Голубовић.  
           Набавка је у току. 

 
           31. Новогодишња декорација града - ЈН ОУ 21-У/2017.  

Уговор бр.404-780/2017-III/01 од 28.11.2017.године је закључен са 
пружаоцем услуге ДОО „Jевтовић“ Бор, улица Јована Дучића бр.9/24 и ДОО 
„Фортуна“ Бор, ул.28.Марта бр.1, на износ од 1.463.500,00 динара без урачунатог 
пореза на додату вредност и 1.756.200,00 динара са урачунатим порезом на 
додату вредност. Рок за монтажу декорације износи 20 дана од дана давања 
налога од стране стручног лица Наручиоца. 

Рок за демонтажу декорације износи 10 дана од дана давања налога од 
стране стручног лица Наручиоца.  
            Техничко лице за реализацију уговора је Радомир Недељковић.  
            Набавка је се завршава по демонтирању декорације-јануар 2018. 
 
 

32.Пројектно техничка документација за уређење земљишта, по 
партијама и то: 
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1) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: 
Уређење парка код Студентског дома; 
2) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: 
Простор између Зеленог булевара, улице 9. бригаде, улице Тимочке 
дивизије и средњих школа на IV километру - ЈН ОУ 38-У/2017.  

            Набавка је 22.12.2017. године обустављена јер није стигла ниједна понуда. 
 

VIII СЛУЖБA ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ  
       
 
           У склопу функционисања Општинске управе општине Бор, као целине, 
Служба за скупштинске послове реализовала је своје задатке у оквиру 
надлежности опредељене Одлуком о организацији Oпштинске управе Општине Бор 
и другим прописима. 

У протеклој години у Служби за скупштинске послове, у складу са важећим 
актима, обављени су стручни, административни и технички послови за потребе 
Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа и њихових радних 
тела (савета и комисија).  

У складу са Статутом општине Бор и Пословником Скупштине општине Бор,  
у 2017. години, организовано је и реализовано 9 седница Скупштине и израђено 
исто толико извода из записника и записника. Разматрано је укупно  211 тачке  и 
донетa општa и појединачнa акта, и то: 92 одлуке, 94 решења, 21 извештаја, 4 
акциони план (за запошљавање), 4 програма (из области заштите животне 
средине, пољопривреде, уређења земљишта, одржавања комуналне 
инфраструктуре и др...) и 5 сагласности (из области имовинско-правних односа). 

Активности Скупштине општине Бор пратила су и њена радна тела – савети 
и комисије и одржали 41 седницa за које је израђена исто толико записника, на 
којима је разматрано 198 тачакa и израђенo 53 одговарајући извештај који су 
упућени Скупштини, 76 одлуке, 112 решења, 1 јавни позив за доделу Октобарске 
награде,  3 сагласности. Такође су обављани стручни, административни и технички 
послови за потребе других сталних и повремених радних тела Скупштине општине 
Бор.  

У току 2017. године, у Служби за скупштинске послове, реализовани су 
послови и за потребе председника општине и Општинског већа.   

У назначеном периоду припремљено је и реализовано 29 седнице 
Општинског већа и израђено исто толико записника, на којима је укупно 
разматрано 252 тачака и донето: 1 одлука, 13 решења, 210 закључка, 11 
правилника, 1 програма, 1 препорука, 1 амандман и 1 јавни конкурс.  

Служба за скупштинске послове пратила је и рад радних тела, формираних 
од стране председника општине и Општинског већа. 

За потребе председника општине и председнка Скупштине општине 
израђена су разна акта, извештаји, дописи и сл. који су упућивани надлежним 
министарствима, предузећима, установама и другим органима и организацијама.  
 Послове благовремене припреме, одржавања и реализације седница, 
стручне и техничке израде и обраде појединих аката, умножавање и отпремање 
материјала, као и за неопходне комуникације са одборницима, члановима 
Општинског већа, предузећима, установама и органима у општини, обављао је 
један дипломирани правник, секретар Скупштине општине Бор, иако су послови 
секретара Скупштине општине одређени чланом 40. Закона о локалној самоуправи 
и чланом 58. Статута општине Бор, да се стара о обављању стручних послова у 
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине, њених радних тела 
и руководи административним пословима везаним за њихов рад, а радно место 



 212 

начелника Службе за скупштинске послове није попуњено, и некада у овој служби 
радило је знатно већи број дипломираних правника, четири радника са средњом 
стручном спремом који су обављали административне послове припреме и 
праћење седница Скупштине општине и њених радних тела, председника општине 
и Општинског већа, један радник са III степеном стручне спреме који је обављао 
послове умножавања материјала.  
 Секретар скупштине је, поред праћења прописа, израђивао акта, уређивао 
и објавио 30 ''Службена листа општине Бор'', пратио рад Скупштине општине Бор, 
Општинског већа и њихових радних тела, давао правне савете и др.    
 

Служба je обављала и послове  протокола и информисања.  
 
Послове протокола и информисања обављао је један извршилац са средњом 

стручном спремом, које задужен за административно-техничке послове у припреми 
и одржавању различитих активности, као што су: организација и пријем делегација 
приликом обележавања историјски важних датума за Републику Србију, 
организација посете представника страних држава, као и организовање прославе 
Дана општине Бор и општинске славе ''Св.Ђурђиц''. 

Протокол је учествовао и у организовању скупова и семинара владиним 
агенцијама и невладиним организацијама, свечаних академија, као и у 
организацији пријема делегација, као и других привредних, културних и спортских 
делегација из земље и иностранства. По потреби су организоване и конференције 
за штампу. 

Писање вести за званичан општински сајт и друштвене мреже, прављење 
техничке спецификације за репрезентацију, вођење репрезентације-издавање, 
учествовање у јавним набавкама. 
    
            У Служби за скупштинске послове обављају се стручни, административни и 
технички послови за потребе градских и сеоских месних заједница у којима су ови 
послови посебно организовани (Злот и Брестовац). 
            Иако су месне заједнице посебна правна лица, административно-техничке 
послове за потребе њихових органа-Савета, одбора и комисија-помоћних тела 
Савета, као и збора грађана, обављају радници Општинске управе - секретари 
месних заједница и курири- хигијеничари.  
            Реализујући програме и планове рада и развоја месних заједница и 
решавајући многа питања и проблеме значајне за насеље, а у интересу грађана, у 
протеклој години у свим месним заједницама одржани су савети, за чије 
одржавање су секретари месних заједница обављали административно-техничке 
послове и израђивали потребна акта, што су чинили  и за  потребе њихових 
помоћних тела, одбора и комисија.  
            Вршећи послове за потребе месне заједнице секретари су  били у контакту 
са Општинском управом, јавним предузећима и установама.  

Секретари месних заједница били су ангажовани код издавања пословног 
простора за састанке политичким странкама, као и за друге потребе грађана месне 
заједнице, најчешће ван радног времена.   
           Послове за потребе месних заједница, поред секретара, обављали су и 
курири – хигијеничари чији је број знатно смањен. Они су одговорни за тачну и 
благовремену доставу материјала и аката Савета месне заједнице и Општинске 
управе. Курири – хигијеничари су уз послове курира били задужени и за 
одржавање хигијене просторија месне заједнице. 
           Послови секретара и курира-хигијеничара су дислоцирани, односно не раде 
у згради општине Бор, где је смештена Општинска управа општине Бор.  
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VIII ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 
 
У току 2015. године Општинска управа општине Бор је извршавала све 

поверене и изворне послове из своје надлежности. У знатној мери су побољшани 
услови за рад запослених набавком новог намештаја, опреме, уређењем фасаде 
зграде и заменом столарије на згради. 

 
У циљу квалитетнијег и ефикаснијег рада Општинске управе Општине Бор у 

наредној години неопходно је: 
 

1. наставити са кадровским јачањем и стручним оспособљавањем 
Општинске управе у циљу стварања ефикасне, транспарентне и 
деполитизоване управе; 
 
2. наставити са активностима на изналажењу могућности за побољшање 
материјалног  положаја  запослених; 

 
3. завршити поступак увођења унутрашње финансијске контроле и ревизије 
у Општинској управи; 
 
4. у складу са финансијским могућностима наставити процес техничког 
опремања Управе у 2018. години кроз побољшање ИТ инфраструктре и 
увођење е-сервиса (call centar); 
 
5. наставити са заменом дотрајалог канцеларијског намештаја; 
 
6. пооштрити радну дисциплину, како би запослени увек водили рачуна о 
задовољавању потреба грађана; 
 
7. у складу са финансијским могућностима предузети мере на санацији 
кровова и кречење просторија месних канцеларија и месних заједница; 
 
8. завршити формирање базе података за матичне књиге; 
 
9. завршити дигитализацију архивске грађе; 
 
10. омогућити приступ особама са инвалидитетом; 
 
11. Набавити софтверске апликације за кадровску евиденцију што би 
требало да омогући јединствену евиденцију о радницима и грађење 
електронских досијеа радника, аутоматску припрему решења, оптимизацију 
времена потребног за припрему извештаја, повећање доступности 
информација за менаџмент локалне самоуправе, максимална искоришћеност 
информационо комуникационих технологија у пословању, смањење 
могућности настанка грешке, могућност интеграције са осталим 
софтверским апликацијама – софтвер за обрачун зарада, регистар 
запослених и евиденција присуства, боља организација и др. ; 
 
12. започети са активностима за формирање јединственог шалтера; 
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   13.интезивирати примену информационо-комуникационих технологија 
(електронска обрада докумената, вођење електронске евиденције, електронска 
пошта, извештавање електронским путем уз примену Упустава и Уредбе о 
електронском канцеларисјском пословању); 
 
14. побољшати ИТ инфраструктру, увођењем е-сервиса (call centar); 

 
15. стварити услове за плаћање услуга електронским путем;  
 
16. наставити са легализацијом софтвера у Општинској управи. Потребно је 
пописати и легализовати оперативне системе на рачунарима који могу да 
подрже најмање оперативни систем Windows 7 32-бит верзију. Потребна је 
и набавка 10-ак легалних копија Microsoft Office пакета, за потребе служби 
које свој посао заснивају и обављају у програмима Microsoft Office пакета. 
Такође, од истог значаја је куповина, инсталација и имплементација 
серверског оперативног система, ради отклањана све учесталијих проблема 
са интернет везом и немогућношћу контроле рачунара који су прикључени 
на општинску мрежу; 
  
17. планирати средства за адаптацију простора који би се користио као 
серверска соба. Адаптација простора би подразумевала набавку клима 
уређаја, извођење струјне и мрежне инсталације, сређивање ентеријера 
просторије и др. ; 
  
18. у наредном периоду неопходно је започети са израдом апликације за 
вођење писарнице и имплементирати кроз апликацију и дигитализацију 
архивске грађе, која ће у много чему олакшати и убрзати процес 
проналаска и прегледа предмета, као и сачињавање свих потребних 
извештаја у сваком тренутку који се односе на писарницу; 
   
19. предузети све мере на даљем смањењу броја запослених који нису од 
непосредног значаја за функционисање Општинске управе кроз 
реорганизацију саме Управе, односно размотрити могућност да се послови 
одржавања чистоће и физичко-техничке заштите повере регистрованим 
агенцијама како би се створили услови за пријем стварно потребних 
стручних кадрова у Општинској управи и извршила уштеда финансијских 
средстава, а за евентуалне вишкове запослених обезбедити средства за 
исплату отпремнина у буџету општине Бор за 2018.годину. 
 
 Општа је оцена да је Општинска управа Општине Бор успешно 
обавила послове и задатке из своје надлежности у 2015. години те се 
предлаже Скупштини општине Бор да овај извештај усвоји.  
 

 
У Бору, 19.06.2018. године;                                  Број:020-38/2018-III  
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 
                                       
                                                                                           НАЧЕЛНИК,  
 
                                                                       Љубинка Јелић 
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