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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 43. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 27. марта 2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА 
БОРСКО ЈЕЗЕРО – БРЕСТОВАЧКА БАЊА

Члан 1.
Доноси се План генералне регулације 

туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања 
(у даљем тексту: ПГР), који су израдили Јавно предузеће 
Завод за урбанизам Ниш из Ниша, Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије из Београда и ДОО 
Шидпројект из Шида, а који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.
У просторно-административном погледу 

планско подручје захвата делове катастарских општина 
Брестовац и Злот III.

Подручје обухваћено ПГР-ом  обухвата простор 
од 995.30 ha, од чега је у КО Брестовац 940.99 ha, а у 
КО Злот III 54.31 ha.

Опис границе Плана
Члан 3.

Граница плана са северне стране иде 
границом парцела: део 11774, 868/3, 868/2, 868/4,868/5, 
затим источном страном парцелом 868/5, делом 
парцеле 868/1, 884/4, делом источном страном 884/5, 
делом парцеле 878/2, северном страном парцеле 877 и 
северним делом парцеле 878/2, затим наставља 
источном страном парцеле 878/2, 878/1, 885/1, па 
северном страном парцеле 882, па источном страном 
к.п.бр. 882, северном границом парцеле 893, па 
источном страном парцеле 893. Даље наставља 
северном страном парцеле 901/1, западном страном 
парцеле 894, па северном страном к.п.бр. 894, северном 
страном 897, делом парцеле 892, са северне стране. 
Затим наставља делом к.п.бр. 919/1 североисточном 
страном парцеле, источном страном парцела 919/2, 
919/4, 920/2 и 920/1. Граница даље иде јужном страном 
парцела 920/1 и источном страном 919/6, па 
североисточном страном парцеле 1041, северном 
страном 1038, североисточном страном парцела 1037 и 
1030, даље наставља југоисточном страном парцела 
1030, 1031, 1026, део к.п. 1027 и целом 1025, па даље 
југозападном страном 1025, северозападном страном 
пута ( ). Граница се наставља источном страном к.п. бр. 
део 1012, целом 1023, делом 1010, целом 1009, затим 
иде североисточном страном 1731, југоисточном 
страном 1729, па сече у западном делу к.п.бр. 1734 до 
парцеле 1735 одакле наставља источном страном 

1739, па северном стр. 1742, онда југоисточном 
страном парцела 1742, 1803 и делом 1846, да би даље 
наставила североисточном страном 1846, делом 1806, 
сече парцелу 1814 и наставља северозападним делом 
парцеле 1815. Даље граница сече у североисточном 
делу парцеле 1817/1, 2116/1 и наставља југоисточном 
страном парцеле 2116/3, 2114/2, источном страном 
к.п.бр. 2111, па сече у западном делу парцелу 2115, 
сече парцелу 2110/1 и наставља североисточним делом 
страном 2109/1, сече парцелу 2140, па наставља 
североисточном страном 2129/2, па југоисточном 
страном 2129/2. Граница даље иде североисточном 
страном парцела 2130/2, 3079/2, 3081, 3066/1, северном 
страном к.п.бр. 3065/1, североисточном страном 
3065/1, 3064/14, 3064/11, 3064/12, 3064/1, затим сече у 
југозападном делу парцелу 3060, сече парцелу 11810, 
наставља источном страном 3019, сече парцелу 3020 и 
наставља североисточном страном парцеле 3020, 3018, 
3017, па иде северном страном парцеле 3014/1, 3015, 
сече парцелу 11761, и у јужном делу сече парцелу 
3009/1 и наставља североисточном страном к.п.бр. 
3006/1 и 3006/2. Граница даље наставља и сече у 
југозападном делу парцеле 3003, 3002, 3001 и 2999/2, 
3000/2 и 3000/1, да би даље наставила североисточном 
страном 11816, затим наставља северном страном 
к.п.бр. 2934, 2907, североисточном страном 2917, онда 
северозападном страном к.п.бр. 3895 и 2744, да би 
даље наставила североисточном страном к.п.бр. 3897, 
па северозападним делом к.п.бр. 3890. Граница 
наставља северним делом парцеле 3885 и 3883/1, сече 
парцелу 3883/1 у северном делу и наставља 
северозападом 3901 и 3902, па североисточном 
страном к.п.бр. 3902, северозападним делом 3919 и 
североисточном парцелом 3919, 3918 и 3915. Граница 
наставља и сече у северозападном делу к.п.бр. 2696, 
наставља југозападном границом парцеле 2688 па сече 
парцелу по средини 2689, и наставља североисточном 
страном к.п.бр. 2689. Граница затим у североисточном 
делу сече парцеле 2681, 2682, па наставља 
североисточном границом парцеле 2679 и даље иде 
северозападном границом парцеле 4012/3. Граница 
продужава североисточном страном 11762, 
југоисточном страном к.п.бр. 4011, па североисточном 
страном парцела 4011, 4008/3, 4008/2, 4004/2. Затим 
граница наставља северном границом парцеле 4004/3, 
североисточном границом парцеле 4062, северном 
страном 4063, па источном границом к.п.бр. 4063, да 
би наставила даље североисточном страном к.п.бр. 
4069, 4085, 4088 и 4087, северном страном к.п.бр. 5088 
и наставља северозападном страном 5082, 5083, 
северно границом к.п.бр. 5093, сече северозападно 
к.п.бр. 5081, 5063 и 5124 и наставља северозападном 
границом парцеле 5123, 5120, 5108. Граница се 
наставља југоисточном страном 5108, 5111, 
североисточном границом 5110, 5113, 5114, па јужном 
границом 5114, сече парцеле 5648/3, 5647/3, јужном 
страном к.п.бр. 5647/1, затим сече Брестовачку реку 
к.п.бр. 11778/1 и парцеле 5657 и наставља 
југозападном границом к.п.бр. 5655, 5697 и сече у 
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и јужном страном 5991 и иде јужном страном 
Брестовачке реке к.п.бр. 11778/1 и сече реку на јужну 
страну к.п.бр. 4354, затим опет сече реку и прелази на 
јужну страну реке и к.п.бр.6029/1 и продужава 
југоисточном страном к.п.бр. 4337/1, 4337/2, 4333, 
затим јужном страном 4332, па сече у северном делу 
к.п.бр. 4326/2 и наставља јужном страном к.п.бр. 4312, 
4313. Граница затим наставља западном страном 
к.п.бр.4313, северним делом к.п.бр. 4309 и опет 
наставља западном границом к.п.бр. 4319/2, па 
северним делом 4319/2 и иде даље северозападном 
страном к.п.бр. 4318/1, 4318/3, 4320/1, делом 4320/6 и 
наставља западном страном 4320/6, затим наставља 
западном страном к.п.бр. 4279, па сече парцелу 4293 и 
наставља западном страном 4279 и наставља северном 
страном к.п.бр. 4277, 4258 и југозападном страном 
4258, па сече реку Бујицу к.п.бр. 11765 и у 
североисточном делу сече к.п.бр. 4237. Граница даље 
иде јужним делом пута РП 247 Злот-Б.Бања к.п.бр. 
11781, па југоисточном страном парцела 4234, 4235, 
онда јужном границом парцеле 4235, 4236, 3719/1, 
југозападном страном к.п.бр. 3719/1, јужном страном 
к.п.бр. 3720/2, затим сече к.п.бр. 3717 у северном делу 
и наставља јужном страном к.п.бр. 3714 и 3711, да би 
даље наставила источном границом парцеле 206/1 и 
206/2, па јужном страном 206/2, 207/3, 208/2, онда сече 
државни пут IIB реда бр.391, наставља јужном страном 
к.п.бр. 3705/1, па западном страном к.п.бр. 3705, 
јужном страном 3704/6, западном страном 3704/6. 
Даље сече парцелу 3684 и наставља источном страном 
к.п.бр. 3682/3, северном страном 3680/2, па 
југоисточном страном к.п.бр. 3614/2, па 
североисточном границом парцела 3735, 3733/3, 3732, 
затим наставља југоисточном страном 3755, па сече у 
северном делу к.п.бр. 3754 и у западном делу к.п.бр. 
3745/1, југозападном страном к.п.бр. 3746/1, 
југоисточним делом 3746/2 и онда северним делом 
3746/1, 3745/1, па сече парцелу 3767 и у јужном делу 
нсече к.п.бр. 3776 и 3778 и сече к.п.бр. 11825/1 и даље 
наставља североисточном страном к.п.бр. 3780, па сече 
к.п.бр. 3781, јужном границом к.п.бр. 11764, сече 11764 
и наставља сечући у јужном делу к.п.бр. 3342, па 
југоисточном страном к.п.бр. 3337, па североисточном 
страном к.п.бр. 3332/2 до јужне стране к.п.бр. 3332/1 и 
наставља северозападном страном 3332/1. Граница 
даље наставља југозападном границом к.п.бр. 3330/7, 
3330/6, 3330/5, 3330/4, 3330/3, 3330/1, 3330/10,11,12,13 
и 14 и југоисточном страном к.п.бр. 3333/2, па 
југозападном страном 3333/2 и онда југоисточном 
страном к.п.бр. 3302/1, 3303/6, па југозападном 
границом к.п.бр. 3303/5,4,3,2, 3303/3, 3303/1, 3300/9, 
3300/1, 3298/1, 3298/4, 3298/2, 3299, 3290, сече к.п.бр. 
3272/1 и наставља југозападном страном 3268/1, 
3266/3, па западном страном 3266/3. Затим се наставља 
па јужном страном к.п.бр. 3266/2, југозападном 
границом парцеле 3266/2, па сече у северозападном 
делу к.п.бр. 3260/1, сече парцелу 3244 и наставља 
југоисточном страном дела к.п.бр. 3244 и сече парцелу 
3242 и 11804/1 и продужава југозападном страном 
к.п.бр.3100/3, па северозападном страном к.п.бр. 
3099/9 и наставља западном страном к.п.бр. 3102/2, 
затим скреће јужном страном к.п.бр. у 3103/1 и 3104 и 
продужава југозападном страном к.п.бр. 3104, 3105 и 
делом 3106, одакле даље продужава јужном страном 
к.п.бр. 3106, 3108/1, 3117, па југозападном страном 
парцеле 3210, одакле наставља југоисточном и јужном 
страном парцеле 3204, југозападном страном к.п.бр. 
3204, па јужном страном дела к.п.бр. 3145/1, 3153 и 
југоисточном страном к.п.бр. 3154, затим сече к.п.бр. 
11824 и сече к.п.бр. 3495, 3503, 3502, 3511/1 и 
североисточном делу парцела. Граница даље 
продужава југозападном страном парцела 3513, 3514/1 

па југоисточном страном 3512/2, сече к.п.бр. 11824 и 
сече у североисточном делу к.п.бр. 3543/2 и наставља 
сечући парцеле 3543/3 и 3541, одакле наставља јужном 
страном к.п.бр. 3537/1, југоисточном страном к.п.бр. 
3537/4, југозападном страном к.п.бр. 3537/4, па јужном 
страном к.п.бр. 3535, сече парцелу 3534 у северном 
делу парцеле 3534 је сече, затим у југозападном делу 
сече к.п.бр. 3533 и иде југоисточном страном к.п.бр. 
3532/1 и 3531, па југозападном страном к.п.бр. 3531, 
3530 и наставља сечући к.п.бр. 1863, 1858 од јужне 
међе ка западној и југоисточном границом парцеле 
1852, па југозападном страном к.п.бр. 1855, а затим 
наставља западном страном к.п.бр. 1852, 1851, 1847 и 
даље наставља југозападном парцелом 1842, 1835/1 па, 
југоисточном страном дела к.п.бр. 1841/1 и сече 
парцеле у југоисточном делу 1840/1, 1839/1 и 1838/1 и 
1833, одакле наставља југозападном границом парцеле 
1833, па југоисточном страном потока ( ) и сече га и 
наставља југозападном страном парцеле 1829/1, 1776, и 
југоисточном страном к.п.бр. 1776, па наставља 
југозападном страном к.п.бр. 1776. Одатле граница 
наставља источном страном к.п.бр. 1765, па 
југозападном границом парцела 1765, 1763, 1762, 1766 
и делом 1767, па северном страном к.п.бр. 1761, 
југоисточном страном парцеле 1753, па југозападном 
страном к.п.бр. 1753 и 1754 и даље северозападном 
страном парцела 1754 и 1755. Граница плана даље 
наставља југозападном страном 1730, 1732, па 
наставља западном страном к.п.бр. 1732 и 
југозападном границом к.п.бр. 1718 и 1720, 1711/1, 
1718 и 1700/2, одакле наставља северозападном 
страном к.п.бр. 1700/2 па североисточном страном 
к.п.бр. 1700/2 и 1709, па југоисточном страном к.п.бр. 
1699, 1698 и наставља југозападном страном к.п.бр. 
1548, 1547, 1601, 1600, 1605, 1606/4, 1606/3, 1608, па 
југоисточном страном парцела 1626/1 и 1625, па 
наставља југозападном страном к.п.бр. 1624 и 1627/1, 
одакле наставља и сече к.п.бр. 1611/1 у југоисточном 
делу парцеле, па источном страном 1620/4, и 
југозападном страном к.п.бр. 1431, па наставља 
источном страном к.п.бр. 1430/1 и сече к.п.бр. 1426/1 и 
1425/1 у јужном делу парцела, затим граница наставља 
југоисточном границом парцела 1441 и 1442, па 
североисточном страном к.п.бр. 1442 и 1438 и 
југоисточном страном к.п.бр. 31625/1, 31624/1, 31624/2, 
34001, 31620, 31619 и југозападном страном к.п.бр. 
1362, 1361, 1359/2, па онда наставља југоисточном 
страном к.п.бр. 1360/3 и 1360/1. Граница затим 
наставља западном страном к.п.бр. 1360/4, 1360/5, 
1356/9, 1356/7 и 1342/3 и онда иде југоисточним делом 
дела к.п.бр. 1342/2, 1342/1 па је сече у источном делу и 
наставља југоисточном страном парцела 1328, 1327, 
1326 и 1325/2 и наставља западном страном к.п.бр. 
1324/10, 1324/9, 1324/5, 1324/4, 1324/3, 1324/7, 1324/8, 
затим сече у источном делу парцелу 1323/1, па делом 
југозападном страном к.п.бр. 11775/1 државног пута 
IIA реда бр.161 и одатле продужава југоисточном 
границом државног пута IIA реда бр.161, затим 
наставља североисточном страном државног пута IIA
реда бр.161 и наставља југоисточном страном истог 
пута до почетка описа границе.

Члан 4.
ПГР се доноси као развојни план који 

представља основ за издавање информације о локацији и 
локацијских услова.

Израдом и доношењем овог ПГР-а реализује се 
једна од обавеза прописаних Просторним планом 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 2/14 и 
3/14).

Циљ израде ПГР-а је формирање планских 
основа за рационалну организацију, уређење и 
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коришћење простора у обухвату Плана чиме се стварају 
услови за организовање квалитетне туристичке понуде и 
прогресивног развоја туризма у општини Бор.

Основни циљ израде и доношења ПГР-а је 
обезбеђење дугорочне концепције просторног развоја 
планског подручја којим се постиже:

−усклађивање економских, социјалних, 
технолошких, еколошких и просторних аспеката развоја 
планског подручја;

−рационализација изградње и уређења планског 
подручја;

−плански основ за реконструкцију и санацију 
делова изграђеног простора са старим грађевинским 
фондом;

−просторни развој туризма на економски и 
еколошки повољним теренима;

−усклађивање стратешких и оперативних, 
дугорочних и краткорочних, националних и локалних 
потреба и интереса развоја;

−обезбеђење прихватљивих стандарда 
квалитета животне средине на планском подручју и
непосредном окружењу;

−обезбеђење просторних услова за безбедно 
функционисање инфраструктурних комуналних и других 
насељских система и др.

Члан 5.
Планска документација ПГР-а садржи:
- Плански део (текстуални и графички),
- Извештај о стратешкој процени утицаја 

ПГР-а на животну средину,
- Документациону основу.

Графичке приказе ПГР-а чине:
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

ПС.1. Граница плана и обухват постојећег грађевинског подручја ................................ Р 1:5 000

ПС.2. Постојећа функционална организација са претежном наменом простора ............ Р 1:5 000

2. ПЛАНСКА РЕШЕЊА

П.1. Граница плана и граница планираног грађевинског подручја са претежном планираном

наменом површина ................................................................................................................... Р :5000

П.2.Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене,

нивелационим и аналитичко – геодетским елементима.................................... ..................Р 1:2500

П.3. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама ..................................................Р 1:2500

П.4. Инфраструктурне мреже и објекти

П.4.1. Електроенергетика ................................................................................................Р 1:5000

П.4.2. Телекомуникације .................................................................................................Р 1:5000
П.4.3. Гасификација и топлификација ...........................................................................Р 1:5000

П.4.4. Водоснабдевање и каналисање ...........................................................................Р 1:5000

П.5. Начин спровођења плана ............................................................................................ .... Р 1:5000

ПГР је урађен у аналогном и дигиталном облику у GIS окружењу.

Члан 6.
Сагласност на Извештај о стратешкој процени 

утицаја ПГР-а на животну средину дало је Одељење за 
привреду и друштвене делатности – Канцеларија за 
заштиту животне средине, број: 501-73/2017-III-02 од 
24.3.2017. године.

Члан 7.
ПГР је урађен у шест примерака у аналогном и 

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

ПГР-а у аналогном облику и  три примерка ПГР-а у 
дигиталном облику чува се у општинском органу управе, 
односно у органу Општинске управе Бор надлежном за 
спровођење ПГР-а.

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
ПГР-а у аналогном и један примерак у дигиталном 
облику чува се у одељењу Општинске управе Бор 
надлежном за планирање и развој.

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

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
ПГР а у аналогном облику и један примерак у 

дигиталном облику чува се у министарству надлежном за 
послове просторног и урбанистичког планирања.

Члан 8.
ПГР евидентираће се у Централном регистру 

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

Члан 9.
Текстуални део ПГР-а објављује се у 

''Службеном листу општине Бор“.
ПГР се у целости објављује у електронском 

облику и доступан је јавности и путем интернета.

Члан 10. 
Даном ступања на снагу ПГР-а стављају се ван 

снаге:
-Регулациони план Стамбеног насеља 

Брестовачка бања  - прва фаза („Службени лист 
општина“, бр. 7/80, 4/01 и 14/03),

-Регулациони план Стамбеног насеља 
Брестовачка бања  - друга фаза („Службени лист 
општина“, бр. 1/82, 4/01 и 14/03),



84 БРОЈ 7 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“ 27. март 2017.                  

- Регулациони план викенд насеља на Борском 
језеру  - прва фаза („Службени лист општина“, бр. 10/70, 
4/01 и 14/03),

- Регулациони план викенд насеља на Борском 
језеру  - друга фаза („Службени лист општина“, бр. 18/76, 
4/01 и 14/03).

Члан 11.
О спровођењу ове одлуке стараће се  орган 

надлежан за послове просторног планирања и урбанизма 
Општинске управе Бор.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Број: 350-37/2017-I
У Бору, 27. марта 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,

Видоје Адамовић, с.р.

48
На основу члана 20. став 2. и став. 3 и члана 22 

став 6. Закона о јавној својини (“Службени гласник РС”, 
бр. 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. став 1. тачка 10. 
Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени 
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 ,– усклађени 
дин. изн., 125/14 – усклађени дин.изн. и  95/15 –
усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин.изн и 
104/16 – др. Закон), члана 6. и члана 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 ("Службени гласник РС", бр. 24/12, 
48/15 и 99/15), члана 13. и члана 14. Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Бор (Службени лист 
општине Бор'', бр. 27/17) и члана 43. Статута општине 
Бор  (“Службени лист општине Бор'', бр.  6/15),  
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27. 
марта 2017. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ У ЗАКУП СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР

Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и поступак 

давања у закуп, одређивање висине закупнине, као и 
права и обавезе уговарача поводом  давања у закуп 
спортских објеката у јавној својини општине Бор  који се  
у смислу ове одлуке сматрају  пословним објектима (у 
даљем тексту: пословни објекти).

Члан 2.
Пословним објектима  из члана 1. сматрају се: 
- спортске сале
- спортски терени отвореног типа (стадиони)
- трим стазе
- картинг стазе
- помоћни објекти  у  функцији спортских 

терена 
- отворени  и  затворени базени
- спортски аеродром.

Члан 3.
Пословни објекти из члана 2 . разврставају се  у 

следеће  зоне:
- Прва зона – обухвата пословне објекте који се 

налази у реону одређеном следећим улицама: 

Васића Перице, улицом Милана Васића Перице до 
раскрнице са улицом Ђорђа Вајферта, Шистековом 
улицом до раскрснице са улицом Ђуре Ђаковића, улицом 
Ђуре Ђаковића до раскрснице са улицом Бошко Буха, 
улицом 3. Октобар до раскрснице са Зеленим булеваром, 
Зеленим булеваром до раскрснице са улицом Николе 
Пашића,  улицом Николе Пашића до Мајданпечке улице 
затварајући круг и грађевинско земљиште обухваћено 
Планом детаљне регулације Нови градски центар.

- Друга зона – обухвата пословне објекте који се 
налази између улица 3. октобар, Ђуре Ђаковића, 
Димитрија Туцовића, Васе Пелагића, Доктора 
Миловановића са насељем ГХИ, затим земљише у улици 
Тимочке дивизије, земљиште у насељу Металург, у 
улици Николе Коперника (које није обухваћено Планом 
детаљне регулације Нови градски центар, земљиште 
источно од улице Николе Пашића до железничке пруге, 
земљиште источно од Зеленог булевара од раскрснице 
улице Николе Пашића са Зеленим булеваром све до 
границе Регулационог плана стамбеног насеља Слога. 

- Трећа зона – обухвата пословне објекте који се 
налазе у реону МЗ Напредак (стамбено насеље Бор 2), 
МЗ Бањско поље, МЗ Слога, МЗ Стари центар осим 
земљишта које спада у прву зону, МЗ Север све до 
кућног броја 43 у улици Војске Југославије и улице 
Доситеја Обрадовића до кућног броја 10 обухватајући и 
овај кућни број, као и урбанизовани део викенд насеља 
на Борском језеру (прва и друга фаза).

- Четврта зона – обухвата пословне објекте који 
се налазе западно од улице Васе Пелагића, а припада 
улицама Чеде Кецмана и Кучајна и грађевинско 
земљиште које се налази у улици Наде Димић и то од 
раскрснице ове улице са улицом 8. март па све до 
раскрснице са путем за Оштрељ, затим грађевинско 
земљиште које припада државном путу на деоници Бор –
Николичево – Зајечар до фабрике соли. 

- Пета зона – обухвата пословне објекте који 
који се налазе од кућног броја 10 у улици Доситеја 
Обрадовића и од броја 43 у улици Војске Југославије све 
до насеља Брезоник, укључујућиземљиште обухваћено 
Регулационим планом МЗ Брезоник, као и остало 
грађевинско земљиште у КО Бор 2.

- Шеста зона – обухвата пословне објекте који 
су обухваћени шематским приказима Просторног плана 
општине Бор, односно уређајним основама сеоских 
насеља.

- Седма зона – обухвата пословне објекте који 
се налазе у сеоским месним заједницама  ван граница 
урбанистичких или регулационих планова.

Члан 4.
Пословни објекти  дају се у закуп:
- јавним надметањем,
- прикупљањем понуда и
- непосредном погодбом.
Пословни објекти  дају се у закуп јавним 

надметањем и прикупљањем понуда на период до 15 
година, са могућношћу продужења трајања закупа без 
јавног надметања, односно прикупљања понуда, најдуже 
до 20 година.

Пословни објекти дају се у закуп  непосредном 
погодбом на период  до 5 година.

У случају извођења радова на инвестиционом 
одржавању закупљеним пословним објектима  уз 
обавезну сагласност закуподавцам закупац има право на 
умањење закупнине   у износу од највише 50%  од   
месечне закупнине за период који одговара  висини 
уложених  средстава , за период који одговара висини 
уложених средстава без могућности признавања 
својинских  права на пословном објекту по основу 
уложених средстава . 
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Члан 5.
О давању у закуп пословних објеката  одлучује 

председник општине Бор.

Члан 6.
Поступак давања у закуп пословних објеката 

спроводи Комисија за давање пословних објеката у закуп  
(у даљем тексту: Комисија), коју именује председник 
општине Бор.

Комисија из претходног става има председника, 
заменика председника, три члана и исто толико заменика.

Члан 7.
Након доношења одлуке  председника општине 

о покретању поступка давања у закуп пословних 
објеката, Комисија у средствима информисања, на 
огласној табли општине Бор и на  на веб страници 
општине Бор , објављује оглас о спровођењу поступка 
јавног надметања или прикупљања писмених понуда за 
давање у закуп пословних  објеката. 

Оглас из претходног става, који се објављује у 
средствима јавног информисања, обавезно садржи: 

- назив закуподавца; 
- ближе податке о начину давања у закуп (јавно 

надметање или прикупљање писмених понуда); 
- опис непокретности која се даје у закуп; 
- услове под којима се пословни  објекти  дају  у 

закуп (рок трајања закупа и др.); 
- обавезе закупца у вези са коришћењем 

пословних објеката  за одређену сврху и намену; 
- време и место одржавања јавног надметања, 

односно јавног отварања приспелих понуда;
- начин, место и време за достављање пријава за 

учешће у поступку јавног надметања, односно писмених 
понуда за учешће у поступку прикупљања писмених 
понуда; 

- почетну, односно најнижу висину закупнине 
по којој се пословни објекат  може дати у закуп; 

- висину и начин полагања депозита, односно 
висину и време трајања банкарске гаранције;

- рок за повраћај депозита учесницима који 
нису успели на јавном надметању;

- назнаку да се у пријави из става 3. овог члана 
обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити 
повраћај депозита; 

- датум и време разгледања пословног објекта  
који се даје у закуп.

Пријава која се доставља обавезно садржи: за 
физичка лица : име и презиме, ЈМБГ, доказ о уплати 
депозита, износ закупнине која се нуди, за предузетнике: 
име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, 
јединствени број грађана, доказ о уплати депозита, износ 
закупнине која се нуди, назив радње, матични број и 
копију акта о упису у регистар код надлежног органа, а 
за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису 
правног лица у регистар код надлежног органа, као и 
пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве , 
доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди. 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне 
пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку 
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а 
непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде 
се одбацују. 

Право учешћа на јавном надметању имају сва 
заинтересована правна и физичка лица (регистрована за 
обављање одговарајуће делатности), која у року за 
подношење пријава уплате депозит у  висини почетног 
износа  месечне закупнине за пословни објекат који се 
даје у закуп.

Понуде се подносе Комисији, у затвореној 
коверти са назнаком "за оглас".

Учесници који не буду остварили право закупа 
пословног  имају право на повраћај уплаћених новчаних 
средстава –депозита у року и на начин садржаним у 
огласу..

Лица која по било ком основу имају неко 
неизмирено дуговање према буџету Општине  Бор по 
било ком  основу не могу учествовати у поступки давања 
у закуп пословних објеката.

По спроведеним поступцима давања у закуп 
Комисија предлаже председнику општине да донесе 
решење о  о давању у закуп пословног објекта.

Поступак јавног надметања  и прикупљања 
писаних понуда , спроводи се у складу Уредбом о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда  ("Службени гласник РС", бр. 24/12, 
48/15 и 99/15) и одредбама ове одлуке.

Члан 8. 
Комисија је дужна да размотри приспеле 

понуде у року од  8 дана од дана истека рока за 
подношење понуда. Приликом разматрања Комисија 
утврђује да ли су понуде благовремене и ко је од 
подносиоца понудио већи износ закупнине.

У случају да више подносилаца понуде исти 
највиши износ закупнине Комисија ће позвати понуђаче 
који су понудили исти износ закупнине да у року од 3 
дана од дана пријема позива доставе нову писмену 
затворену понуду са увећаним износом закупнине у 
односу на  претходно дату понуду,  а које понуде ће 
Комисија  отворити  и утврдити и  најповољнијег 
понуђача.

У случају да је поднета само једна понуда, 
благовремена, уредна, иста може бити прихваћена.

Члан 9.
Пословни објекти  могу се, изузетно  дати у 

закуп и ван поступка јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда, и то у случајевима: 

- када закуп траже амбасаде страних држава у 
Републици Србији, као и трговинска и војна 
представништва и друге организације при дипломатско-
конзуларним представништвима у Републици Србији, 
под условом реципроцитета, међународне организације 
за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, 
међународне хуманитарне организације у циљу 
обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, 
као и домаће хуманитарне организације, политичке 
странке, организације и удружења грађана из области 
здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и 
дечије заштите, под условом да тај простор не користе за 
остваривање прихода, агенције, дирекције и друге 
службе и организације чији је оснивач општина Бор, а за 
које оснивачким актом није утврђена обавеза тих 
носилаца да им обезбеде пословни простор за рад;

- када закупац престане да обавља своју 
делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или 
смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или 
родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), под 
условом да настави са обављањем исте делатности; 

- када закупац - правно лице тражи одређивање 
за закупца друго правно лице чији је оснивач или када 
закупац - правно лице тражи одређивање за закупца 
друго правно лице, а оба правна лица имају истог 
оснивача, односно када је код закупца - правног лица 
дошло до одређених статусних промена; 

- када закупац- физичко лице тражи одређивање 
за закупца правно лице чији је оснивач или када оснивач 
правног лица, због брисања истог из регистра надлежног 
органа, тражи да буде одређен за закупца, као физичко 
лице; 
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- када закупац који је уредно измиривао обавезу 
плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу, 
закљученог на одређено време, најраније три месеца, а 
најкасније месец дана пре истека уговора о закупу; 

- када се пословни објекат даје за потребе 
одржавања спортских, културних, сајамских, научних и 
других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана; 

- када се пословни простор не изда у закуп ни 
после спроведених четири и више поступака јавног 
оглашавања, али не испод 50% од утврђене висине 
закупнине  за исти, чији износ умањења утврђује 
Председник општине  на образложен предлог Комисије, с 
тим што у том случају рок трајања закупа не може бити 
дужи од три године;

- када давање у закуп тражи физичко лице којем 
је та непокретност одузета национализацијом, односно 
његови наследници, под условом да је покренут поступак 
за враћање одузете имовине пред надлежним органом; 

- када један од закупаца исте непокретности 
тражи престанак закуподавног односа, а други закупац 
тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац; 

- када закупац- правно лице затражи 
одређивање за закупца непокретности друго правно лице, 
под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао 
услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења 
закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће 
намирити на други начин; 

- када је то потребно ради боље организације и 
ефикасности рада носиоца права јавне својине, односно 
корисника ствари у јавној својини, као и посебних 
служби и организација чији су они оснивачи.

Члан 10.
На предлог Комисије, председник општине 

доноси решење о давању у закуп пословних објеката.
Решење из претходног става  јe коначно.

Члан 11.
На основу коначне одлуке  из претходног члана, 

закуподавац и закупац закључују уговор о  закупу 
пословног објеката.

Уговор из става 1. овог члана закључује 
председник општине или лице које он овласти најкасније 
у року од 15 дана од дана доношења решења.

Члан 12.
Уговор из претходног става садржи:
- уговорне стране,
- предмет закупа,
- врсту делатности 
- време трајања закупа,
- месечни износ закупнине,
- отказни рок,
- друге обавезе уговорних страна,
- клаузулу забране извођења било каквих радова 

на пословним објектима без сагласности закуподавца, 
као и забрану давања пословних просторија у подзакуп.

Члан 13.
Најнижи (почетни) износ закупнине за  

пословне објекте, утврђује се као производ вредности 
бода, броја бодова и величине  објекта изражене у м².

Вредност бода за обрачунавање закупнине за 
пословни објекат утврђује  се у износу од  1  динара.

Усклађивање вредности бода из претходног 
става врши се решењем  Скупштине.

Број бодова према зонама утврђује се:
I зона   7 бодова / м²
II зона    6   ''
III зона    5    ''
IV зона     4   ''

V зона     3   ''
VI зона 2   ''
VII зона 1   ''

Закупнина се плаћа месечно до 5. у месецу за
претходни месец.

Члан 14.
Закупнина за коришћење пословног објекту, 

утврђена према претходном члану ове Одлуке, умањује
се за 10% уколико закупац једнократно, у року за уплату
прве рате уплати утврђени износ годишње закупнине.

Члан 15.
У поступку примопредаје између закуподавца и 

закупца  сачињава се записник о стању предметног 
објекта , а потписују га сви чланови Комисије за 
примопредају и закупац, односно његов овлашћени 
представник .

Комисију из претходног става именује решењем 
Председник општине.

Члан 16.
Закупац је дужан да текуће одржавање 

пословних објеката  врши о свом трошку.
Закупац не може вршити адаптацију, 

реконструкцију , санацију, пословног објекта без 
претходне сагласности закуподавца. Сви трошкови 
адаптације закупљеног пословног простора падају на 
терет закупца.

Члан 17.
Закупац може, уз сагласност закуподавца, 

изводити радове који имају карактер инвестиционог 
одржавања закупљеног пословног објекта према 
уобичајеним стандардима и важећим прописима у 
области грађевинарства, по претходно прибављеном 
одобрењу за извођење радова које издаје Општинска 
управа. 

Закупац је у обавези да се током извођења 
радова на инвестиционом одржавању закупљеног 
пословног простора одобрених од стране Општинске 
управе придржава одобреног описа, предмера и 
предрачуна, као и да, у случају одступања, у сваком 
појединачном случају од надлежног органа  тражи 
одобрење за то одступање. 

Извештај о постојећем стању пословног објекта  
са описом, предмером и предрачуном планираних радова 
израђује овлашћени судски вештак одговарајуће струке, 
односно овлашћена организација, са којом општина Бор 
закључује уговор у складу са законом о јавним набавкама 
стим да трошкове израде ове документације у целини 
сноси закупац. 

Након извођења радова уз издато одобрење из 
става 1. овог члана, закупац је у обавези да поднесе 
захтев за признавање трошкова на инвестиционом 
одржавању закупљеног пословног објекта , уз који се као 
доказ достављају рачуни, с тим да износ уложених 
средстава мора бити верификован од стране овлашћеног 
вештака, односно организације, који ће проценити 
вредност, квалитет и стандард изведених радова и 
укупног стања пословног објекта  у односу на извештај о 
постојећем стању, опис, предмер и предрачун 
планираних радова, одобрених од стране Општинске  
управе.

Закупац који је, уз сагласност закуподавца 
уложио сопствена средства у радове на инвестиционом 
одржавању закупљеног пословног простора, има право 
на умањење закупнине у износу од највише 50% од 
месечне закупнине, за период који одговара висини 
уложених средстава, без могућности признавања 
својинских права на пословном простору по основу 
улагања средстава.

Закупац може бити ослобођен плаћања 
закупнине током периода извођења радова који имају 
карактер инвестиционих радова на закупљеној 
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непокретност за период док трају радови а најдуже 6 
месеци  на основу посебно образложене одлуке 
Председника општине.

Члан 18.
У случају када се пословни простор не изда у 

закуп после два узастопно спроведена поступка јавног 
оглашавања, почетна висина закупнине по којој се 
непокретност даје у закуп умањиће се на 80% од почетне 
висине закупнине. 

У случају када се пословни простор у 
поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном 
почетном висином закупнине, на начин и под условима 
из претходног става овог члана, не изда у закуп, висина 
закупнине се умањује на 60% од почетне  висине 
закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним 
оглашавањем. 

Члан 19.
Хуманитарним организацијама које имају за 

циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, 
удружењима грађана из области здравства, културе, 
науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, 
парламентарним политичким странкама, који пословни 
простор не користе за стицање прихода, добровољним 
организацијама које учествују у спасилачким акцијама, 
пословни простор се може дати у закуп непосредном 
погодбом на период до 30 дана , уз обавезу плаћања 
закупнине у висини од 20% од  утврђене тржишне  
висине закупнине .

Предузећима, агенцијама, дирекцијама, 
службама и другим организацијама чији је оснивач 
општина Бор, пословни објекти  се могу  дати у закуп 
непосредном погодбом ради обављања послова из 
њиховог делокруга рада, на основу образложене одлуке 
Општинског  већа, уз обавезу плаћања закупнине у
висини од 30% а највише до 50% од висине закупнине.

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор''.

Број: 463-19/2017-I
У Бору  27. марта 2017. године

СКУПШТИНА ОПШИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,

Видоје Адамовић, с.р.
49
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 
закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 27. марта 2017. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМЕНИ ПЛАНОВА 
ДОНЕТИХ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ 
ЗАКОНА О  ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

Члан 1.
У Одлуци о примени урбанистичких планова 

донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и 
изградњи (“Службени лист општина“, бр. 14/03) у члану 
3. ставу 1.  тачки 11. после речи: „подручја“ зарез се 
замењује тачком, а речи: „а такође се неће примењивати 
на даље планска решења на десној страни ул. Зелени 
булевар, од раскрснице за скретање ка Студентском 
дому, па до раскрснице на IV км, где се за ту зону мора 
урадити нови урбанистички пројекат“ бришу се.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бор.

Број: 350-38/2017-I
У Бору, 27. марта 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                
ПРЕДСЕДНИК, 

Видоје Адамовић, с.р.
50
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 
закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 27. марта 2017. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ ЗОНЕ УТИЦАЈА РУДНИКА ВЕЛИКИ 

КРИВЕЉ – ЦЕРОВО 

Члан 1.
Мења се Просторни план посебне намене зоне 

утицаја Рудника „Велики Кривељ - Церово“ („Службени
лист општина“, бр. 3/94 и 15/95), тако што се Просторни 
план општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 
2/14 и 3/14) и  то Књига II – Правила уређења и правила 
грађења за просторне целине и коридоре посебне намене 
на КО Кривељ (10.300 ха) у спровођењу на терену 
третирају као „Измене и допуне ПППН важећег до 2021. 
године са називом „Правила уређења и правила грађења 
за просторне целине и коридоре посебне намене на КО 
Кривељ (10.300 ха)“ по свим својим узансама, које нису у 
супротности са узансама о већ стеченим пправима 
мештана Кривеља и власнике непокретности на простору 
КО Кривељ (10.300 ха).

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 350-39/2017-I
У Бору, 27. марта 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР            
ПРЕДСЕДНИК, 

Видоје Адамовић, с.р.
51
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 
закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 27. марта 2017. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О 
СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ БЛОКА ИЗ

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „СЕКЦИЈА 10“ КОЈИ ЈЕ 
ОМЕЂЕН УЛИЦАМА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И 3. 

ОКТОБАР У БОРУ

Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

стављању ван снаге блока из Регулационог плана
„Секција 10“ који је омеђен улицама Краља Петра Првог 
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и 3. октобар у Бору („Службени лист општине Бор“, бр. 
18/14). 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 350-40/2017-I
У Бору, 27. марта 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК, 

Видоје Адамовић, с.р.
52
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи  (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-
др. закон и 101/16-др. закон), члана 5. Закона о јавним 
путевима (''Службени гласник РС'',  бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 27. марта 2017.године, донела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР

Члан 1.
У Одлуци о општинским и некатегорисаним 

путевима на територији општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 9/11) у члану 13. став 1. речи: ''ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор , замењују се речима:  
''ЈКП '' Водовод'' Бор''.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Број: 344-74/2017-I
У Бору, 27. марта 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,  
Видоје Адамовић, с.р.

53
На основу члана 56. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10-
одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 27. марта 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР

I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине 

општине Бор, Александру Милетићу, који је изабран са 
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија 
Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије 
(ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС).

II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Бор''.
О б р а з л о ж е њ е

Одборнику, Добрици Ђурићу, изабраном са 
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија 
Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије 
(ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС), коме је мандат 
верификован на седници одржаној дана 9.4.2014. године, 

исти је престао на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима, подношењем усмене оставке, на седници 
Скупштине општине Бор дана 2.3.2017. године.

Изборна комисија општине Бор је на седници 
одржаној дана 23.3.2017. године, након  спроведеног 
поступка, сагласно одредбама Закона о локалним 
изборима, доставила Скупштини општине  Бор Решење 
број: 013-15/17 којим је додељен мандат новом 
одборнику Александру Милетићу и Уверење о избору 
Александра Милетића за одборника Скупштине опшине 
Бор, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка 
партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера 
Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС).  

Скупштина општине Бор је на основу Уверења 
Изборне комисије општине Бор и Извештаја 
Административно - мандатне комисије, донела Одлуку 
као у диспозитиву. 

На основу изнетог одлучено је као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду у року од 48 часова од дана доношења ове 
одлуке.

Број: 02-12/2017-I
У Бору, 27. марта 2017. године  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР
ПРЕДСЕДНИК,

Видоје Адамовић, с.р.
54
На основу члана 100. Закона о заштити животне 

средине ("Службени гласник РС", бр.135/04 36/09 -
др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), члана 43.
Статута општине Бор ("Службени лист општине Бор",
бр.6/15-пречишћен текст) и члана 7. став 2.  Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Бор ("Службени лист општине Бор", бр. 5/10), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27. 
марта 2017. године, донела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

БОР ЗА 2017.ГОДИНУ

Уводне одредбе

1. Одлуком о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Бор, бр.415-2/2010-I
од 6.04.2010. основан је буџетски фонд за заштиту 
животне средине (у даљем тексту буџетски фонд) на 
неодређено време, као евиденциони рачун у оквиру 
главне књиге трезора.Сврха оснивања буџетског фонда је 
остваривање циљева и начела заштите животне 
средине,обезбеђивање услова за одрживо коришћење, 
заштиту и унапређење животне средине као и заштита 
човека и развој у здравој животној средини.У складу са 
наведеном Одлуком  приступило се изради нацрта 
програма рада буџетског фонда за 2017.годину којим се
утврђују планирани приходи и намена коришћења  
средстава за активности које се планирају у области 
заштите и унапређења животне средине у 2017. години а 
које су у складу са Националним програмом и Локалним 
еколошким акционим планом.

У табели 1. приказани су остварени приходи у 
2016. години и расходи за 2016. годину, на основу чега је 
израђен предлог Програма коришћења средстава  
буџетског  фонда  за 2017. годину.
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Табела 1. –Однос остварених прихода и расхода у 2016. години

Ред.бр. Уплатни 
рачун

Опис Планирани 
приходи у 
2016..год

Извршени расходи 
у 2016.год.

%

1. Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 
ж.средине

26.742.000,00

2. Трансфери са другог 
нивоа власти и-
Министарство енергетике

4.032.000,00

3. Пренета неутрошена 
средстав из ранијих 
година, Фонду за заштиту 
животне средине

78.682.156,00

4. Пренето по захтевима 
Фонда за заштиту 
животне 

36.579.352,11

Укупно: 109.456.156,00 36.579.352,11 33.42

Извршено је 33,42%  остварених прихода.На 
основу измене члана 2. Тачка 15. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 103/15), део 
неутрошених пренетих средстава из ранијих година у 
износу од 36.667.621,00 распосређена су на покриће 
текућих трошкова и издатака планираних Одлуком о 
буџету поштине Бор за 2016.годину, а део неутрошених 
средстава из 2016.у износу од 46.978.559,00 динара и 
биће  пренета за извршење расхода у 2017.години на 
основу поднетих захтева за трансфер и Програм 
пословања Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Планирана средства из буџета за 2017. Годину
износе 22.356.241,00 динара.Пренета неутрошена 
средства из 2016.године Буџетског фонда за заштиту 
ж.средине износе 46.978.559,00 динара.

Укупно је 69.334.800,00 динара планирано, 
Одлуком о буџету општине Бор за 2017.годину 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 22/16) за извршење 
расхода у 2017. години биће пренета на основу захтева за 
трансфер и на основу  овог програма.                                 

Коришћење средстава Фонда

2. Средства из тачке 2. овог програма користиће 
се за реализацију практичних, финансијски 
прихватљивих програмима, пројекта и других
активности, који се могу одмах спроводити у 
приоритетним областима и на угроженим локацијама.

Још увек лоше стање управљања отпадом, 
намеће га као приоритет број један у политици 
финансирања заштите животне средине па је ови 
програмом планирано коришћење средстава за израду 
неопходне  планске документације, јачање капацитета 
комуналног предузећа коме је поверен посао сакупљања 
и одвожења смећа. Такође, средства овог програма ће се 
користити за заштиту и побољшање квалитета ваздуха и 
вода са јавних чесми и локалних водовода спровођењем 
сталног  мониторингом наведених чиниоца животне 
средине као и израдом планова њихове заштите. Фонд ће 
у сарадњи са министарством надлежним за послове
заштите животне средине, као и са другим 
министарствима и институцијама за пројекте из њихове
надлежности, усмеравати своје активности ради 
остваривања следећих програмских и планираних 
циљева.

2.1 Подстицајне, превентивне и санационе 
програме, пројекте и планове чија реализација је у складу 
са решењима и обавезама  локалне самоуправе. Средства 
ће се користити у складу са Законом о заштити  животне 
средине, као и посебним законима и прописима којима се 

уређује одрживо управљање природним вредностима и 
заштита животне средине.

ÿИзрада пројектно-техничке документације за 
изградњу постројење за пречишћавање комуналних 
отпадних вода у сливу борске реке (студија 
оправданости, идејни пројекат, студија процене утицаја 
на животну средину и др.)

ÿРевизија Главног пројекта санације и 
ремедијације постојеће градске депоније у Бору

ÿИзрада пројекта одрживог коришћења 
природног ресурса подземних вода на Злотским 
извориштима

2.2 Програме и пројекте праћења (мониторинга) 
стања животне средине у  складу са

Законом о заштити животне средине (чл. 69 – 73):
ÿ мониторинг квалитетра ваздуха
ÿ мониторинг вода
ÿ
2.3 Активности на заштити и развоју природних 

добара и јавних зелених површина: 
ÿ Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних 

зелених површина
ÿНабавка садница и цвећа за уређење јавних 

зелених површина
ÿ Чишћење муља у акумулацији језера испред 

Лазареве пећине

2.4Активности на повећању енергетске 
ефикасности:

ÿИнвестиционо одржавање  јавних објеката у 
jaвном власништву општине, предшколске установе, 
основне  и средње школа (замена столарије, крова, 
уградња термоизолације) 

2.5 Субвенционисање пројеката, програма и 
других активности са циљем унапређења и заштите 
животне средине:

ÿ Субвенције  ЈКП“ 3.Октобар“ за набавку:
-контејнера запремине 1,1м3  и канти запремине 

120 л за одлагање комуналног отпада 
- набавка кипер камиона и два трактора

ÿ Субвенција ЈКП „Водовод“:
-израда елабората и пројеката заштите 

подземних изворишта вода
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- термо изолација косих кровова на ПС ''Злот'', 
''Топовске шупе'' и ''Сурдуп''

2.6 Текуће поправке и одржавање опреме  за 
aнализу концентрације сумпордиоксида у ваздуху.

3.Финансирање односно суфинансирање  
активности из тачке 2. овог  програма, вршиће се у 
складу са приливом средстава у  Буџетском  фонду 
општине Бор.

4. Када се приходи не остварују у планираном 
износу утврђују се приоритетне активности.

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

Број: 401-158/2017-I
У Бору, 27. марта 2017. године     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,  

Видоје Адамовић, с.р.
55
На основу члана 17.  и  19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/09, 53/10,101/11, 32/13 –одлука УС, 55/14, 
96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС)  и  члана 67. Статута 
општине Бор („Службени лист општине Бор“ бр. 6/15 –
пречишћен текст), Општинско веће општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. марта 2017. године, донело је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ   
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 

2017. ГОДИНУ

I Програмoм коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја на путевима општине Бор за 
2017. годину утврђује се начин коришћења средстава од 
наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на 
територији општине Бор, за активности које се током 
2017. године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима.

II Средства за реализацију Програма, предвиђена у 
укупном износу од 7.631.357,00 динара, на основу 
Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 
2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину 
бр.400-1-301/2016-III-04 oд 27.07.2016. године и 400-1-
353/2016-III-04 од 21.11.2016. године.

Коришћење наведених средстава биће засновано на 
принципу финансирања програмских задатака из реалних 
извора и по динамици која обезбеђује реализацију 
расхода по утврђеним приоритетима до нивоа 
реализованих прихода. Уколико се приходи не остварују 
у планираном износу, програмске активности 
реализоваће се према степену приоритета које одреди 
Савет за безбедност саобраћаја.

III У складу са чланом 19. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог 
Програма биће усмерена за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима и то за следеће намене:

Позиција Назив позиције Износ (дин) 
са ПДВ-ом

1.
Услуге по уговору                                      
-Услуге информисања
јавности (

900.000,00 
400.000,00 

спотови или ТВ емисије које 
промовишу безбедност 
саобраћаја, а према процени 
Савета)                                              
- Остале услуге                                                               
- Репрезентација и
поклони-акција “Шта знаш о 
саобраћају“    

300.000,00 
200.000,00 

2.

Специјализоване услуге
700.000,00

3.

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

1.000,00
1.000,00

4.

Материјал
-Материјал за посебне 
намене

200.000,00
200.000,00

5.
Опрема за јавну безбедност

5.830.357,00

IV Савет за безбедност саобраћаја достављаће
Општинском већу Годишњи извештај о реализацији 
Програма коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја.

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

VI Даном ступања на снагу овог програма престаје да 
важи Програм коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Бор за 2016.годину број: 401-
719/2016-IV од 15. септембра 2016.године.

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

Број: 401-152/2017- IV
У Бору,  24. марта 2017. године 

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

ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 64. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
67. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, 6/15 – пречишћен текст), Општинско веће oпштине 
Бор, на седници одржаној 24. марта 2017. донело је 

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма 
пословања јавних предузећа, друштва капитала и 
других облика организовања на који се примењује 
Закон о јавним предузећима а чији је оснивач 

општина Бор за период од 01.01.2016. до 
31.12.2016.године

Члан 1.
Усваја се Информација о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма 
пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на који се примењује Закон о 
јавним предузећима чији је оснивач општина Бор за 
период од 01.01.2016. до 31.12.2016.године.

Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу 

општине Бор“.

Број: 022-30/2017-IV
У Бору, 24. марта 2017. године               

ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Број: 401-132/2017-III-01
13.3.2017. године
Б   О   Р

На основу члана 6. став 6. Одлуке о 
суфинансирању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.6/11, 13/12, 2/14 и 3/15), члана 25. Правилника о 
условима, критеријумима, начину и поступку 
суфинансирања у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.5/17) и Јавног 
конкурса за суфинанисрање пројеката/програма у 
области спорта у општини Бор за период ЈАНУАР - ЈУН 
2017.године бр.401-54/2017-III од 23.2.2017.године, а у 
складу са  Одлуком о буџету општине Бор за 2017.годину 
(''Службени лист општине Бор'', бр.22/16), начелник 
Општинске управе општине Бор, доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е
о расподели средстава за суфинансирање 
пројеката/програма у области спорта

из буџета општине Бор за период  ЈАНУАР – ЈУН 
2017.године

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 173, економске 

класификације 481 – дотације спортским и омладинским
организацијама за реализацију спортских манифестација 
и масовни спорт, по Одлуци  о буџету општине Бор за 
2017. годину, а у складу са Записником, бр.06-22/2017-II 
од 10.3.2017.године и Предлогом за  расподелу средстава 
за суфинансирање програма  у области спорта  из буџета  
општини Бор за период јануар - јун 2017.године, бр.06-
22/1/2017-II од 10.3.2017.године, Записником о 
утврђивању коначног предлога бр.06-23/2017-II од 
13.3.2017.године и Коначним Предлогом за  расподелу 
средстава за суфинансирање програма  у области спорта  
из буџета  општини Бор за период јануар – јун 
2017.године, бр.06-23/1/2017-II од 13.3.2017.године, 
расподела средстава у износу од 24.612.698,00 динара,
следећим спортским организацијама:

1. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ 
БОР, предмет бр.401-60/2017-III од 28.2.2017.године, за 
поље суфинансирања Предшколски и школски спорт, 
износ од  622.500,00 динара.

2. ПЛЕСНИ КЛУБ ''ЛИДО'' БОР, предмет 
бр.401-101/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  40.161,00
динара.

3. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ''ДУБАШНИЦА'' 
ЗЛОТ, предмет бр.401-74/2017-III од 2.3.2017.године, за 
поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
57.230,00 динара.

4. СОКОЛСКО ДРУШТВО ''БОР'', предмет 
бр.401-84/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  35.141,00
динара.

5. КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА 
''ПОШТАР'' БОР, предмет  бр.401-92/2017-III од 
3.3.2017.године, за поље суфинансирања Рекреативни 
спорт, износ од  40.161,00 динара.

6. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ 
РИБОЛОВАЦА ''РУДАР'' БОР, предмет  бр.401-
73/2017-III од 2.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, износ од  35.141,00 динара.

7. КОЊИЧКИ  КЛУБ КАВАЛО БОР, предмет 
бр.401-98/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  41.166,00
динара.

8. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БОР РТБ'', предмет 
бр.401-89/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  1.452.784,00 динара.

9. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР,
предмет бр.401-63/2017-III од 1.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  2.351.797,00 динара.

10. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТБОР'',
предмет бр.401-104/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  356.358,00 динара.

11. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЗИЦЕР'', предмет 
бр.401-82/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  222.984,00 динара.

12. КОШАРКАШКИ ЖЕНСКИ КЛУБ 
''РУДАР'', предмет бр.401-100/2017-III од 
3.3.2017.године, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Колективни, износ од  80.326,00 динара.

13. ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР,
предмет бр.401-123/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  1.295.188,00 динара.

14. ЖЕНСКИ ЈУНИОРСКИ РУКОМЕТНИ 
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КЛУБ БОР РТБ, предмет бр.401-107/2017-III од 
3.3.2017.године, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Колективни, износ од  3.078.104,00 динара.

15. РУКОМЕТНИ КЛУБ ''БОРСКО ЈЕЗЕРО'',
предмет бр.401-105/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  222.984,00 динара.

16. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''БОР'' - БОР,
предмет бр.401-126/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  1.412.658,00 динара.

17. ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ 030,
предмет бр.401-116/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  182.179,00 динара.

18. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''ВИНЕР'' - БОР,
предмет бр.401-112/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  247.789,00 динара.

19. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''РУДАР 1974'', предмет 
бр.401-119/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  80.326,00 динара.

20. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''МАЛИ БОР'', предмет 
бр.401-96/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  752.929,00 динара.

21. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''БОР'', предмет 
бр.401-64/2017-III од 1.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  173.182,00 динара.

22. КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА ''GOLDEN
BEARS'', предмет бр.401-79/2017-III од 2.3.2017.године, 
за поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  345.803,00 динара.

23. ВАТЕРПОЛО КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-
70/2017-III од 2.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  80.326,00
динара.

24. КУГЛАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' - БОР,
предмет бр.401-77/2017-III од 2.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  222.984,00 динара.

25. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет 
бр.401-118/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  197.923,00 динара.

26. ШАХОВСКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет
бр.401-85/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  172.701,00 динара.

27. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''МЕТАЛАЦ'' 
БОР, предмет бр.401-87/2017-III од 3.3.2017.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, 
износ од 453.357,00 динара.

28. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ''БОР-030'', предмет 
бр.401-91/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  455.000,00 динара.

29. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-
71/2017-III од 2.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  431.777,00 
динара.

30. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'' Бор,
предмет бр.401-114/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  204.898,00 динара.

31. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''МЛАДОСТ'' Бор,
предмет бр.401-65/2017-III од 1.3.2017.године одине, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, 
износ од  321.022,00 динара.

32. ЏУДО КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401 83/2017

III од 3.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  679.983,00
динара.

33. ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ ''БОР'',
предмет бр.401-95/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  193.607,00 динара.

34. КАРАТЕ КЛУБ ''ТИГАР'' - БОР, предмет 
бр.401-121/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од 293.070,00 динара.

35. КАРАТЕ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-
120/2017-III од 3.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  443.720,00
динара.

36. ТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-
117/2017-III од 3.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  275.757,00
динара.

37. ТЕНИСКИ КЛУБ ''РУДАР БОР'', предмет 
бр.401-68/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  225.273,00 динара.

38. ТРИАТЛОН КЛУБ БОР, предмет бр.401-
108/2017-III од 3.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  161.369,00
динара.

39. ТРИАТЛОН КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'', предмет 
бр.401-115/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  167.000,00 динара.

40. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401-
102/2017-III од 3.3.2017.године, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  418.679,00
динара.

41. ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ БОР, предмет 
бр.401-110/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  171.827,00 динара.

42. КИК БОКС КЛУБ ''БОР'' Бор, предмет 
бр.401-76/2017-III од 2.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  262.042,00 динара.

43. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН",
предмет захтевом бр.401-66/2017-III од 1.3.2017.године, 
за поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Појединачни, износ од  631.456,00 динара.

44. БОКСЕРСКИ КЛУБ ''ФЕНИКС'', предмет 
бр.401-78/2017-III од 2.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  296.483,00 динара.

45. СКИЈАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет 
бр.401-80/2017-III од 2.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  120.440,00 динара.

46. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
''ОФК СЛАТИНА'', предмет бр.401-86/2017-III од 
3.3.2017.године, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  403.518,00 динара.

47. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
''ЗЛОТ'', предмет бр.401-106/2017-III од 3.3.2017.године, 
за поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, 
износ од  399.179,00 динара.

48. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ШАРБАНОВАЦ'',
предмет бр.401-90/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од  
767.563,00 динара.

49. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
''НЕМЕТАЛИ'', предмет бр.401-72/2017-III од 
2.3.2017.године, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  306.033,00 динара.

50. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''КРИВЕЉ'', предмет 
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бр.401-69/2017-III од 2.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од  
211.869,00 динара.

51. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
''БРЕСТОВАЦ 1946'', предмет бр.401-113/2017-III од 
3.3.2017.године, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  400.451,00 динара.

52. САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ БОР,
предмет бр.401-103/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 
износ од  985.000,00 динара. 

53. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,
предмет бр.401-97/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 
износ од  158.000,00 динара.

54. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР,
предмет бр.401-93/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 
износ од  600.000,00 динара.

55. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ – БОР
предмет бр.401-75/2017-III од 2.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спортске манифестације од посебног 
интереса за општину, за манифестацију 
''НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР У МАЛОМ 
ФУДБАЛУ'', износ од  119.383,00 динара.

56. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,
предмет бр.401-99/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спортске манифестације од посебног 
интереса за општину, за манифестацију ''ГРАДСКА 
ЛИГА У КОШАРЦИ'', износ од  109.151,00 динара.

57. РУКОМЕТНИ КЛУБ ''БОРСКО ЈЕЗЕРО'',
предмет бр.401-109/2017-III од 3.3.2017.године, за поље 
суфинансирања Спортске манифестације од посебног 
интереса за општину, за манифестацију  ''РУКОМЕТНИ 
КАМП – БОРСКО ЈЕЗЕРО'', износ од  144.966,00
динара.

II
Спортске организације чији су рачуни у 

блокади се не суфинансирају, нити ће се са њима 
склопити уговор.

III
Спортска организација којој су одобрена 

срества по овом решењу, у обавези је да у року од 8 
(осам) дана од дана пријема позива и Решења закључи 
уговор о суфинансирању пројеката/програма у области 
спорта са начелником Општинске управе Бор. Уколико 
се не одазове позиву, сматраће се да је одустала од 
предлога програма.

Спортска организација којој је одобрен мањи 
износ од наведеног у буџету предлога програма, у обавез 
је да усклади буџет програма са висином одобрених 
средствава и измењени буџет програма достави пре 
закључења уговора, који је саставни део уговора.

Исплата одобрених срестава се врши у ратама у 
складу са Уговором.

Уколико природа програма од посебног 
интереса за општину Бор то изискује и уколико има 
довољно прихода у буџету, пренос средстава се може 
извршити једнократно у целости.

IV
Спортска организација се обавезује да достави 

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

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

V
Општина Бор, задржава право да не исплати 

целокупне износе одобрене по конкурсу у складу са 
Уговорима, већ да учесницима којима су средства 
одобрена уплати процентуални износ у зависности од 
расположивих средстава у буџету општине Бор и 
приоритетног интереса за општину Бор.

VI
Решење начелника Општинске управе Бор је 

коначно.
Правна поука: Против овог решења може се 

покренути управни спор, пред Управним судом у 
Београду.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Љубинка Јелић, с.р.
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