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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', бр.10/16) и члана 13. Одлуке о 

задовољавању потреба и интереса грађана у области 

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

бр.22/17), Општинско веће општине Бор, на седници 

одржаној 27. априла 2018.године, донело је  

 

П Р А В И Л Н И К  

о изменама и допуни Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области  

спорта у општини Бор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општине Бор (''Службени 

лист општине Бор'', бр.5/18), у члану 2. став 7. брише се. 

 

Члан 2. 
У члану 4. став 5. после речи: ''Закона,'' додају 

се речи: ''као и награде и признања за постигнуте 

спортске резултате и допринос развоју спорта из члана 

137. став 1. тачка 16) Закона,''.   

 

Члан 3. 

У члану 20. став 1. мења се и гласи: 

''Годишњи програм се извршава према следећој 

динамици: 

–  15. маја – организације у области спорта 

достављају своје предлоге годишњих програма Савезу 

спортова општине Бор, на прописаном обрасцу; 

– 1. јун – Савез спортова општине Бор 

разматра приспеле предлоге организација у области 

спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма 

који би се финансирали из буџета општине Бор, врши 

ревизију предлога и обрасца предлога програма и 

доставља предлоге Општинској управи општине Бор, на 

прописаним обрасцима, заједно са обједињеном 

рекапитулацијом предложених програма; 

–  5. јун – председник општине Бор образује 

Стручну комисију за одобрење годишњих програма и 

јавно објављује њен састав; 

–  1. јул – Стручна комисија анализира и 

оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси 

предлог Начелнику; 

–  15. јул – Начелник утврђује прелиминарни 

обједињени предлог годишњих програма задовољавања 

потреба и интереса грађана у општини Бор, за наредну 

буџетску годину, на основу предлога Стручне комисије; 

–  15. децембар, односно дан ступања на снагу 

Одлуке о буџету за наредну годину – Стручна комисија 

сачињава коначни предлог усклађен са средствима 

утврђеним у буџету општине Бор за наредну годину, на 

основу кога Начелник, ревидира прелиминарни 

обједињени предлог годишњих програма; 

–  30. децембар, односно пет дана од дана 

добијања коначног предлога Комисије – Начелник 

одлучује (доноси решење) о одобравању програма и 

обавештава носиоце програма о висини одобрених 

средстава по годишњим програмима; 

–  31. јануар – Начелник закључује уговор о 

реализовању програма.'' 

 

Став 2. брише се. 

 

Члан 4. 

 У члану 38. став 4. мења се и гласи: 

''Створени трошкови су прихватљиви, ако већ 

нису финансирани из других јавних прихода, да су 

директно повезани са одобреним програмом, да су 

настали у календарској години за коју је потписан уговор 

о реализацији програма, да су регистровани кроз 

одговарајућу књиговодствену документацију, да се могу 

поткрепити оригиналном документацијом са јасно 

наведеним датумом и износом и да се слажу са 

максималним вредностима одобрених трошкова у 

финансијском плану програма.''. 

 

Члан 5. 

 Назив главе VIII мења се и гласи: 

     ''VIII ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА  

И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА  

ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАН-

ИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА'' 

 

Члан 6. 

У члану 48. став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

 ''1) да је репрезентативац у својој категорији, са 

наступом за националну селекцију на званично 

признатим такмичењима или учесник развојних кампова 

које организује надлежни национални грански савез, за 

најталентованије спортисте – потврду издаје национални 

грански савез;'' 

 У тачки 2) број: ''20'' замењује се бројем: ''19''. 

 

Члан 7. 

 У члану 51. став 1. речи: ''повеље и'' бришу се. 

Став 4. брише се. 

Члан 8. 

У члану 53. став 2. речи: ''да је у календару 

националног гранског савеза,'' бришу се. 

 

Члан 9. 

У члану 55. став 1. мења се и гласи: 

''Поступци започети до дана ступања на снагу 

овог правилника, окончаће се по одредбама Правилника 

о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области 

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

бр.5/18).'' 

Члан 10. 

У члану 56. став 1. брише се.  

Члан 11. 

Саставни део овог правилника представљају 

прописани обрасци (апликациони формулари), који се 

користе од подношења пријава годишњих и посебних 

програма за 2019.годину. 
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Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

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

 

Број: 401-307/2018-IV 

У Бор, 27. априла 2018. године 

 

О П Ш Т И Н А  Б О Р 

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е 

      

                     ПРЕДСЕДНИК, 

                    Александар Миликић, с.р. 
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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА - Бор 

Број: 401-302/18 -III-01 

20.04.2018.године 

Б О Р 

                Општинска управа Бор – начелник Општинске 

управе, на основу  члана  144. ЗУП-а (''Службени гласник 

РС'' број 18/16), доноси 

                                                                

РЕШЕЊЕ 

О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ 

 

 I У Решењу о додели  средстава за финансирање 

или суфинансирање пројеката у култури из буџета 

општине Бор у 2018. години, донетог од стране 

начелника Општинске управе Бор, бр: 401-279/18 -III-01  

од 05.04.2018.године у делу: 

 I -  диспозитива  решења, став 2. у табели под 

редним бројем 2; 

Образложења, став 3. у табели под редним бројем 5; 

Образложења, став 5. у табели под редним бројем 2; 

Образложења, став 7. – одобрени пројекти  под тачком 2; 

врши се исправка, тако да уместо датума подношења 

захтева "19.3.2018. године“  треба да стоји датум" 

20.3.2018.године".  

 

 II Исправка грешке из става  I. диспозитива овог 

решења производи правно дејство од дана доношења   

Решења бр: 401-279/18 -III-01  од 05.04.2018. године. 

 

 III Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ''Службеном лист општине Бор'' и на веб-

сајту општине Бор. 

       

О б р а з л о ж е њ е 

              У Решењу о додели средстава за 

финансирање или суфинансирање пројеката у култури 

из буџета општине Бор у 2018. години,  донетог од 

стране начелника Општинске управе Бор, бр: 401-

279/18 -III-01  од 05.04.2018.године, а код подносиоца 

пријаве УГ „Пиштаљка“, начињена је техничка 

грешка где је уместо датума пријема пријаве 

20.3.2018.године, написан датум 19.3.2018.  године у 

деловима Решења описаним у  ставу    I. диспозитива 

овог решења, па је исту у смислу члана 144. Закона о 

општем управном поступку требало исправити, са 

правним дејством од дана од кога производи правно 

дејство решење које се исправља.                     

            Одредбом члана 144. ЗУП-а  прописано је да 

орган  може увек да исправи  своје решење или његове 

оверене преписе и уклони грешке  у именима или 

бројевима, писању или рачунању и друге очигледне 

нетачности, као и да решење о исправци почиње да 

производи правна дејства од када и решење које се 

исправља. 

               

 

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 

решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од 

дана обавештавања странака о решењу. Жалба се 

изјављује Општинском већу општине Бор, а преко 

Одељења за привреду и друштвене делатности.  

     

    НАЧЕЛНИК, 

            Љубинка Јелић, с.р. 
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