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На основу члана 18. Одлуке о признањима 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 11/15), 
Комисија за кадросвка питања, одликовања и друга јавна 
признања, на седници одржаној 06. јула 2016. године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Утврђује се текст јавног позива за доделу 
Октобарске награде општине Бор, који је саставни део 
овог закључка. 
   

2. Јавни позив објавиће се у локалном листу 
Тимочки огласи и на огласној табли органа општине Бор. 

 
3. Трошкови објављивања јавног позива падају 

на терет буџета општине Бор. 
 
4. Овај закључак објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 06-58/2016-I 
У Бору, 06. јула 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА ПИТАЊА, 

ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА 
           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,  
      Небојша Буђан, с.р. 
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              На основу члана 10. став 8. Закона о 
инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 
36/2015) и чл. 65. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен 
текст), председник општине Бор, дана 11. јула 2016. 
године, доноси 

ПРАВИЛНИК 
 О ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИЗ ИЗВОРНЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1.  

         Одељење за инспекцијске послове Општинске 
управе Бор је дужно да сачини стратешки и годишњи 
план инспекцијског надзора. 

 
Члан 2.    

        План инспекцијског надзора поред обавезних 
елемената који чине садржину годишњег плана рада 
органа државне управе, обавезно садржи и посебне 
елементе плана инспекцијског надзора из изворне 
надлежности јединице локалне самоуправе, а то су: 

 
- учесталост и обухват вршења инспекцијског  

надзора по областима 
- преглед надзираних субјеката односно делатности  

или активности 
- територијално подручје на коме ће се вршити  

надзор 

-  процењени ризик за надзиране субјекте, делатности,  
активности или територијално подручје 
-  период у коме ће се вршити инспекцијски надзор 
-  информације о облицима инспекцијског надзора 
-  активности превентивног деловања 
-  активности за спречавање обављања делатности  
нерегистрованих субјеката и 
- очекивани обим ванредних инспекцијских надзора. 

 
Члан 3. 

Одељење за инспекцијске послове доставља 
Комисији за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности општине Бор предлог 
годишњег плана инспекцијског надзора за наредну 
годину, најкасније до 15. октобра текуће године. 

          По прибављеном мишљењу комисије, годишњи 
план инспекцијског надзора се усваја. 

 
Члан 4. 

             Годишњи план инспекцијског надзора обајављује 
се на званичној интернет страни општине Бор. 

 
Члан 5. 

             Овај правилник ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном листу општине Бор. 
 
       У Бору,11. јула 2016. године 
        Број:  110-18/2016-III-01 
 
                               О П Ш Т И Н А  Б О Р 
                  
                                                            ПРЕДСЕДНИК, 
                                                       Живорад Петровић, с.р. 
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                 На основу члана 35. став 7. Закона о 
инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2015) и 
члана 65. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен 
текст), Председник општине Бор, дана 11. јула 2016. 
године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ОПШТЕМ ОБРАСЦУ ЗАПИСНИКА О 

ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 

Члан 1.  
            Овим правилником прописује се општи образац 
записника о инспекцијском надзору. 
                                                                                   

Члан 2.                                                                                      
            Општи образац записника о инспекцијском 
надзору даје форму за уједначавање вршења 
инспекцијског надзора. 
             Општи образац записника о инспекцијском 
надзору одштампан је уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 
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Члан 3. 
             Овај правилник ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
            У Бору,11. јула 2016. године 
            Број:  110-17/2016-III-01 
 

О П Ш Т И Н А  Б О Р 
 

                             ПРЕДСЕДНИК,  
                            Живорад Петровић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                   ОПШТИНА БОР 
            Општинска управа Бор 
Одељење за инспекцијске послове 
________________________________ 
Број_______________________/20___ 
           Датум: __________________год. 
  
 

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 
Састављен дана __________________ године у ______ часова у ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ у предмету вршења  
□ редовног                   □ ванредног                □ контролног            □ допунског 
□ теренског                   □ канцеларијског              □ канцеларијског и теренског 
 
инспекцијског надзора у погледу: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(опис предмета инспекцијског надзора) 
 
Разлог за  ________________инспекцијски надзор_______________________________________________________ 
                    (врста надзора) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор извршио/ли инспектор/и: 
1.Име и презиме ________________________________________број сл. легитимације_________________________ 
  Замењен са:   __________________________________________број сл. легитимације_________________________ 
 
2.Име и презиме________________________________________ број сл. легитимације_________________________ 
   Замењен са:    _________________________________________број сл. легитимације_________________________ 
Инспекцијски надзор извршен као : □самосталан □заједнички 
Инспекција која је управљала заједничким надзором:_____________________________________________________ 
Инспекције које су учествовале у заједничком надзору:____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Разлози за заједнички надзор:________________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта који је : 
□ регистрован субјект       □ нерегистрован субјект       □ правно лице   □ предузетник        □ физичко лице  
□ организациони облик за који          □ субјекат са јавним овлашћењима             □ непознат субјекат 
      не постоји обавеза регистрације 
Пословно име и назив/име и презиме___________________________________________________________________ 
ПИБ_______________________________________________________________________________________________ 
Матични број_______________________________________________________________________________________ 
Заступник/одговорно лице____________________________________________________________________________ 
Функција___________________________________________________________________________________________ 
ЈМБГ/Лични број/број пасоша__________________________________________________________________________ 
Пословна јединица___________________________________________________________________________________ 
Седиште ________________________(Адреса)____________________________________________________________ 
 
Контакт_____________________________________________________________________________________________ 
Код надзираног субјекта је у току припреме плана инспекцијског надзора процењен  _______________________ризик. 
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Код надзираног субјекта пре инспекцијског надзора процењен  _________________________________________ризик. 
Код надзираног субјекта у току инспекцијског надзора процењен  _______________________________________ризик. 

                                                                                (низак, средњи, висок, критичан) 
 

Присутном/има је уручен  предочен налог за инспекцијски надзор: ___________________________________________ 
Предузете радње: 

1. Контролна листа : _____________________________________ 

 
2. Увид у јавне исправе и податке из регистра и евиденција које воде надлежни државни органи и др.: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Искази сведока: ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
4.Преглед локације, земљишта, објеката, пословног простора, уређаја, опреме, возила и других предмета од значаја за 
 инспекцијски надзор: _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Увиђај у стамбеном простору: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Опис откивених незаконитости/утврђено чињенично стање:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Констатација законитог поступања: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Мере за отклањање незаконитости: Налаже се / Предлаже се надзираном субјекту_______________________________ 
да_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Правни основ:________________________________________________________________________________________ 
Рок за поступање по мери:______________________________________________________________________________ 
Рок тече од:__________________________________________________________________________________________ 
Сразмерност  мере:___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Други подаци и наводи од значаја за инспекцијски надзор: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Записник  прочитан и надзирани субјект (присутно лице) на њега примедби    нема  - има___________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Инспекцијски надзор је извршен у присуству________________________________ започет дана_________, године 
у_____часова, а завршен дана _______године у ____часова. 
 
Записник је сачињен у______истоветних примерака ,од којих се_____доставља надзираном субјекту , а ____за потребе 
инспекције. 
 
Инспекцијски надзор је покренут : 
□ по службеној дужности 

1. По плану инспекцијског надзора 
2. По представци 

□ Поводом захтева надзираног субјекта за вршење инспекцијског надзора. 
□ Поводом захтева другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку. 
Налог за инспекцијски надзор                                   Допунски налог                             Засебни налог 
□ ДА                                   □ НЕ                                       □ ДА         □ НЕ                                 □ ДА        □ НЕ             
 
Надзирани субјект обавештен је о инспекцијском надзору: 
□ ДА ______________________________                           □ НЕ______________________________ 
Разлог: _______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Прилози: ______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________се пре закључења записника 
удаљио/одбио  
(надзирани субјект /присутно лице  које се удаљило/одбио да потпише записник) да потпише записник из разлога 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Напомене:______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________                                       ______________________________________ 
       (потпис надзирани субјект/ присутно лице)                                                  Инспектор 
 

143   
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), без 
предлога Општинске управе Бор – Одељења за 
финансије, председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  10.000 динара 
Скупштини општине Бор. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 1,  Глава 1.1.- Скупштина општине 
Бор, Програм-15-Локална самоуправа , Програмска 
класификација- 0602-0001- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина,  функција 110– 
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови, позиција  6 и  економска  
класификација  423- Услуге по уговору. 

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

4.Решење доставити: Скупштини општине Бор-
председнику, Одељењу за финансије Општинске управе  
и  архиви. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказаних потреба Комисије за 
кадровска питања, одликовања и друга јавна признања, 
потребно је  објављивање позива за доделу Октобарске 
награде  Општине Бор у локалномм штампаном медију. 

Обзиром са средства за ову намену нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у  износу од  10.000  динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 431 / 2016-II 
У Бору,  05.07.2016. године 
                                      

                Председник општине Бор 
                 Живорад Петровић, с.р. 
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144        
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР 
Број: 401-427/2016-III-01 
30.06.2016. године 

Б   О   Р             
 
              На основу члана 6. став 6. Одлуке о 
суфинансирању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.6/11, 13/12, 2/14 и 3/15), члан 25. став 1. Правилника о 
условима, критеријумима, начину и поступку 
суфинансирања у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.4/16, 10/16 и 11/16) и 
Јавног ванредног конкурса за суфинанисрање програма 
од интереса за општину Бор из области спорта под 
називом ''ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ'', бр.401-411/2016-
III од 17.06.2016.године, а у складу са  Одлуком о буџету 
општине Бор за 2016.годину (''Службени лист општине 
Бор'', бр.28/15 и 9/16),  начелник Општинске управе 
општине Бор, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору Програма од интереса за општину Бор у 

области спорта који ће се суфинансирати из буџета 
општине Бор, под називом ''ЗАЈЕДНО ЗА 

СПОРТИСТЕ'' 
 
I 

  ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 4 глава 1 - 
Општинска управа Бор, Програм 14. - развој спорта и 
омладине, програмске класификације 1301-0001 – 
подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, функција 810 - услуге 
рекреације и спорта, позиције 142, економске 
класификације 481 – дотације спортским и омладинским 
организацијама за реализацију спортских манифестација 
и масовни спорт, по Одлуци  о буџету општине Бор за 
2016. годину, а у складу са Записником, бр.06-56/2015-II 
од 24.06.2016.године и Предлогом за избор програма од 
интереса за општину Бор у области спорта који ће бити 
суфинансиран из буџета општине Бор, под називом 
''ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ'' бр.06-56/1/2016-II од 
24.06.2016.године, као и Записником о утврђивању 
коначног предлога бр.06-57/2016-II од 28.06.2016.године 
и Коначним предлогом за избор програма од интереса за 
општину Бор у области спорта који ће бити 
суфинансирани из буџета општине Бор, под називом 
''ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ'', бр.06-57/1/2016-II од 
28.06.2016.године, додела  средстава у  износу од 
2.300.000,00 динара,   следећим појединцима и 
спортским организацијама: 

 
1. Стрељачки  клуб ''Бор 030'' из Бора –  

БОБАНИ ВЕЛИЧКОВИЋ, по захтеву бр.401-416/2016-
III-01 од 21.06.2016.године, за I област - ''најуспешнији 
појединац'', износ од  299.000,00 динара, 
 

2. Омладински фудбалски клуб ''Неметали'' из  
Доње Беле Реке, по захтеву бр.401-417/2016-III-01 од 
21.06.2016.године, за II област - ''манифестације у 
насељеним местима'', износ од  253.000,00 динара, 

3. Фудбалски клуб ''Кривељ'' из Кривеља, по  
захтеву бр.401-418/2016-III-01 од 22.06.2016.године, за II 
област - ''манифестације у насељеним местима'', 
износ од  253.000,00 динара, 

4. Пливачки клуб ''Олимпија'' из Бора, по  
захтеву бр.401-414/2016-III-01 од 21.06.2016.године, за II 
област - ''манифестације у граду из области 
појединачног такмичарског спорта'', износ од  
363.548,00 динара, 

5. Триатлон клуб ''Олимпија'' из Бора, по  

захтеву бр.401-415/2016-III-01 од 21.06.2016.године, за II 
област - ''манифестације у граду из области 
појединачног такмичарског спорта'', износ од  
311.613,00 динара, 

6. Тениски клуб ''Рудар Бор'' из Бора, по захтеву  
бр.401-419/2016-III-01 од 22.06.2016.године, за II област 
- ''манифестације у граду из области појединачног 
такмичарског спорта'', износ од  129.839,00 динара, 

7. Омладински рукометни клуб Бор из Бора, по  
захтеву бр.401-420/2016-III-01 од 22.06.2016.године, за II 
област - ''манифестације у граду из области 
колективног такмичарског спорта'', износ од  
690.000,00 динара, 

II 
Спортске организације чији су рачуни у 

блокади се не финансирају, нити ће се са њима склапати 
уговор. 

III  
 Спортска организација којој су одобрена 
средства по овом решењу, у обавези је да у року од 8 
(осам) дана од дана пријема позива и Решења закључи 
уговор о суфинансирању програма у области спорта са 
начелником Општинске управе Бор. Уколико се не 
одазове позиву, сматраће се сда је одустала од предлога 
програма. 
 Спортска организација којој је одобрен мањи 
износ од наведеног у буџету предлога програма, у 
обавези је да усклади буџет програма са висином 
одобрених средстава и измењени буџет програма достави 
пре закључења уговора, који је саставнио део уговора. 
 Код исплате награде појединцима, у укупно 
одобреном износу урачунати су и прописани порези и 
доприноси. 
 Исплата одобрених срестава се врши у ратама у 
складу са Уговором. 
 Уколико природа програма од посебног 
интереса за општину Бор то изискује у уколико има 
довољно прихода у буџету, пренос средстава се може 
извршити једнократно у целости, уз претходну 
сагласност Председника општине Бор. 
 

IV 
Спортска организација се обавезује да достави 

Одељењу за фиансије Општинске управе општине Бор 
правдање о утрошку добијених буџетских средстава на 
обрасцу К-б из конкурсне документације са рачунима и 
другом финансијском документацијом одмах по 
завршетку програма, а у складу са одредбама уговора. 

Обавеза спортске организације је да по 
завршетку програма, Комисији за спорт општине Бор, 
достави Извештај о утрошку буџетских средстава на 
обрасцу К-б из конкурсне документације у складу са 
роковима из уговора. 

Спортска организација из става 1. је у обавези 
да у буџет општине Бор, врати износ примљених а 
неоправданих или неутрошених средстава. 

 
V 

Решење начелника Општинске управе општине 
Бор је коначно. 

 
Правна поука: Против овог решења може се 

покренути управни спор, пред Управним судом у 
Београду. 

Решење доставити: Корисницима средстава, 
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији 
за спорт Општине Бор, архиви. 

Решење објавити: у ''Службеном листу 
општине Бор'' и на сајту Општине Бор. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                       Љубинка Јелић, с.р. 
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