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1. Основни подаци о Установи Спортски центар „Бобана Момчиловић 

Величковић“ у Бору и информатору 

 

Назив : Установа Спортски центар “ Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору 

Адреса седишта :  Зелени булевар бб 

Матични број : 17782126 

Порески индетификациони број : 106370178 

Адреса електронске поште :  uscbor@gmail.com 

 

  Информатор о раду Установе Спортски центар “ Бобана Момчиловић Величковић “ у 

Бору (у даљем тексту: Установа) сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број: 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(„Службени гласник РС“, број: 68/2010 и 10/2022 – др.упутство). 

Oдговорно лице за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду 

Установе Спортски центар “Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору је в.д. директора  

Бојана Длбокић Дубочанин, контакт телефон 030/434-730, e-mail: uscbor@gmail.com. 

Овлашћено лице за израду и ажурирање информатора, као и за поступања по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Установи Спортски центар 

“Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору: Драган Кузмановић, помоћник директора, контакт 

телефон 060/383-13-33, e-mail: uscbor@gmail.com. 

За тачност и потпуност података који се односе на рад СЛУЖБЕ 

ФИНАСИЈСКИХ И КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА одговоран је Руководилац 

финансијско - рачуноводствених послова: Маја Љубеновић Стојановић – контакт телефон: 

060/383-10-12 

За тачност и потпуност података који се односе на рад СЛУЖБЕ ПРАВНИХ И 

ОПШТИХ ПОСЛОВА одговоран је Референт за правне, кадровске и административне 

послове: Драгана Лабан – контакт телефон:  060/383-10-37 

За тачност и потпуност података који се односе на рад СЛУЖБЕ ЗА ТЕХНИЧКО 

ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВЕ одговоран је Руководилац послова техничког одржавања: 

Душица Јањић – контакт телефон:  060/383-10-13 

За тачност и потпуност података који се односе на рад СЛУЖБЕ ОТВОРЕНИХ И 

ЗАТВОРЕНИХ БАЗЕНА одговоран је Управник спортског објекта: Милан Илић  – контакт 

телефон:  060/383-10-08 

За тачност и потпуност података који се односе на рад СЛУЖБЕ ЗА СПОРТ И 

РЕКРЕАЦИЈУ одговоран је Руководилац сектора за спорт и рекреацију: Александар Стојић  

– контакт телефон:  060/383-10-27 

За тачност и потпуност података који се односе на рад СЛУЖБЕ НАБАВКЕ 
одговоран је Руководилац послова јавних набавки: Теодора Гушевац  – контакт телефон:  

060/383-10-00 

Информатор о раду израђен је новембра 2022. године и објављен на веб-адреси 

Установе  http://www.sportskicentarbor.com/ 

Увид у Информатор  може се  остварити у Установи где се може преузети и штампана верзија 

Информатора. 

 

   

mailto:uscbor@gmail.com
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2. Организациона структура Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић 

Величковић“ у Бору 

 Извршни орган који врши непосредну и директну контролу рада Установе и 

Директора је Управни одбор кога именује оснивач и броји пет чланова (три из редова 

локалне самоуправе и два из редова представника запослених ) и у надлежности је да:  

- доноси програм рада Установе; 

- одлучује о пословању Установе;  

- усваја извештаје о пословању Установе и годишњи обрачун; 

- одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом и усвојеним  програмом рада; 

- доноси Пословник о свом раду; 

- одлучује о пословној сарадњи са другим предузећима и установама; 

- врши и друге послове у складу са Законом. 

Контролу рада пословања Управног одбора и Директора врши Надзорни одбор и 

броји три члана (два из редова локалне самоуправе и један из редова запослених ) и у 

надлежности је да: 

- разматра и даје мишљење оснивачу о годишњем програму и извештају о раду Установе, 

- разматра извештај о раду Установе најмање једном годишње, 

- врши општи надзор према програму који сам доноси. 

 Организациону структуру Установе, у складу са Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Установи  број 1037/2021 од 22.07.2021 

године чине службе и групе као најмањи организациони делови у циљу реализације задатих 

потреба, спремне да брзо и ефикасно одговоре на све промене и захтеве корисника услуга и 

оснивача и то:  

 Организацијом Установе управља Директор кога именује и разрешава оснивач и има 

надлежности да: 

- представља и заступа Установу;  

- организује и руководи процесом рада;  

- води пословање Установе;  

- одговара за законитост рада Установе;  

- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

  њихово спровођење;  

- предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење; 

- предлаже финансијске извештаје;  

- извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;  

- поставља и разрешава руководице организациоих јединица Установе 

- доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ;  

- врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Установе. 

 В.д. Директора Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору: Бојана 

Длбокић Дубочанин  - 0603831017 

СЛУЖБА ФИНАСИЈСКИХ И КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА - Врши праћење, 

проучавање и спровођење законских прописа који регулишу материју из области 

материјално-финансијског пословања; послове новчаног промета, финансијске евиденције и 

планирања , књиговодствене послове, финансијскоробног књиговодства, ликвидацију и 

књижење, контирање финасијске документације, израда периодичних и завршних рачуна, 
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пријем и припрема документације за обрачун и све врсте исплате и плаћања за рачун 

Установе.  

Руководилац финансијско - рачуноводствених послова: Маја Љубеновић Стојановић  

 

СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА - Врши послове везане за законитост 

пословања Установе у смислу правилне и благовремене примене прописа. Обавља 

делатности уређења радно - правних односа, безбедности здравља на раду и заштите од 

пожара у Установи, архива, пријем, отпремање и архивирање поште и других материјала, 

дактилографски и курирски послови. Под општим пословима подразумева се организацији 

портирске службе и коришћење службених аутомобила. Стара се о правним актима и 

кадровским пословима Установе.  

Референт за правне, кадровске и административне послове: Драгана Лабан  

 

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВЕ - Врши послове техничког 

одржавања објеката датим на газдовање или старање установи, стара се о хигијени објекта и 

отворених терена и површина под газдовањем Установе, као и послове на одржавању терена 

и зелених површина које су у саставу Установе. Служба за техничко одржавање је 

организационо подељена у две радне групе: - Техничко одржавање - Одржавање уређаја и 

опреме. 

Руководилац послова техничког одржавања: Душица Јањић  

 

СЛУЖБА ОТВОРЕНИХ И ЗАТВОРЕНИХ БАЗЕНА - Врши послове на одржавању 

отворених и затворених базена, пружања услуга грађанству и спортским клубовима 

приликом коришћења истих, послове руковања и одржавања базенске технике. Непосредно 

сарађује са службом спорта око релизације својих програма.  

Управник спортског објекта: Милан Илић  

 

СЛУЖБА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ - Врши послове програма рекреације физичких и 

правних лица, у сарадњи са спортским клубовима организује тренинге клубова. Свој програм 

спроводи у великој и малој дворани, базенима, куглани, клизалишту и отвореним и 

затвореним теренима који су у саставу Установе. Врши послове организације спортских и 

других манифестација из области делатности Установе. Служба за спорт и рекреацију је 

организационо подељена у две радне групе : - на отвореним и затвореним теренима - на 

отвореним и затвореним базенима. 

Руководилац сектора за спорт и рекреацију: Александар Стојић  

 

СЛУЖБА НАБАВКЕ - Врши послове планирања, анализе, набавке добара, набавка услуга и 

радова, организације, транспорта, пријема и складиштења добара за рачун Установе.   

Руководилац послова јавних набавки:  Теодора Гушевац  

На веб-адреси http://www.sportskicentarbor.com/dokumentacija/akti-ustanove објављен је 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи 

Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору. 

 

 

 

 

http://www.sportskicentarbor.com/dokumentacija/akti-ustanove


5 

 

Графички приказ организационе структуре. 

 

3. Опис функција старешине Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић 

Величковић“ у Бору 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ - Заступа и представља Установу; 

планира, организује, руководи и контролише рад сарадника и непосредно подређених 

руководилаца; закључује уговоре и врши друге правне послове, издаје пуномоћје другим 

лицима за обављање одређених послова, води пословање Установе, организује и усклађује 

процес рада у Установи, предлаже пословну политику и мере за њено спровођење, извршава 

одлуке и закључке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, доноси 

појединачна решења на основу донетих одлука органа управљања, одлучује о распоређивању 

радника на послове и радне задатке, формира одборе и комисије за поједине послове, 

утрвђује њихов број, састав и надлежности, доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места, обавља и друге послове за које је овлашћен Законом, 

Статутом и општим актима Установе.  

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ - Помаже директору у 

планирању, руковођењу и организацији рада у делокругу рада за који је одговоран. Руководи 

и контролише рад непосредно подређених сарадника. организује, координира и контролише 

рад организационих делова сектора или одељења из његове надлежности; Врши најсложеније 
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послове у смислу организације рада и ангажовања ресурса Установе у циљу правовременог и 

квалитетног извршавања радних задатака. Обезбеђује примену законске регулативе и 

процедура из области делокруга рада. Контролише реализацију преузетих обавеза. Делегира 

радне задатке непосредно подређенима и контролише њихово извршење. Прати и оцењује 

учинак запослених и извештава директора установе. Предлаже распоред извршилаца и води 

њихов каријерни развој. Даје предлоге за пословни развој и побољшања квалитета рада 

установе. Прати стручну литературу, усавршава се и предлаже примену иновација и најбоље 

праксе у установи. Обавља и друге послове по налогу Директора Установе коме је одговоран 

за свој рад.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА - Организује, 

руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова. Развија, дефинише и 

координира припрему финансијских планова и других општих и појединачних аката из 

области свог рада. Сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа 

потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима доноси 

одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова. Врши израду 

предлога финансијског плана и других средњорочних и дугорочних планова Установе у 

сарадњи са директором Установе или замеником директора. Стара се о спровођењу свих 

одлука Управног одбора и Директора Установе као и других одлука из области финансија. 

Координира рад са банкама, буџетом и другим организацијама по питању финансија. Ради на 

склапању уговора, предлаже мере за наплату потраживања и измирење обавеза према 

роковима доспећа, предлаже нацрт Правилника о рачуноводству и других Правилника 

везаних за материјалнофинансијско пословање Установе и стара се о благовременом 

усвајању истих и усаглашавању са Законом. Стара се о извршењу свих других послова из 

делокруга рачуноводствених послова и других послова по налогу Директора Установе и 

Помоћника директора. Одговоран је испред Установе у свом домену рада.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА 

–  организује, руководи, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и 

административних послова;развија, дефинише и координира припрему програма и планова 

рада из области правних, кадровских и административних послова;организује, координира и 

контролише извршење општих послова;доноси одлуке о начину реализације правних, 

кадровских и административних послова; прати спровођење и усклађеност општих и 

појединачних аката са прописима из делокруга рада; обавља послове из области имовинско - 

правних послова;прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте; 

контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању 

правних мера; решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним 

пословима; надзире рад запослених на правним, кадровским и административним 

пословима; координира послове из области заштите запослених од злостављања на 

раду;координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система 

интерних контрола, безбедности здравља на раду, заштити од пожара; анализира проблеме у 

вршењу послова и припрема смернице и упутства запосленима за уједначавање и примену 

најбоље праксе; врши стручну обраду и припрему општих аката за усвајање и прати 

законитост њиховог спровођења, обавља и друге послове по налогу директора Установе и 

помоћника директора.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА - организује, руководи и 

прати извршење свих послова техничког одржавања; учествује у изради плана у делу који се 

односи на инвестиције и одржавање и учествује у његовој реализацији; прибавља сву 

техничку документацију везану за извођење радова; Ради на пословима организације службе 
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техничког одржавања за чији рад је одговоран у смислу благовременог и квалитетног 

извршења пословних обавеза. Стара се о техничкој исправности опреме, машина, уређаја и 

инфраструктуре објеката Установе. Стара се о одржавању хигијене Установе на отвореним и 

затвореним површинама објеката као и о одржавању функционалности отворених површина 

услед неповољних временских прилика. Стара се о одржавању отворених и затворених 

базена, клизалишта и скијалишта, као и аеродрома. Прибавља сву техничку документацију 

везану за извођење радова; Снима стање постојећих објеката и инсталација 10 техничких 

система и припрема предлог радова и услуга. Координира и прати израду техничке 

документације. Саставља потребне извештаје, планове и програме у циљу унапређења 

техничке исправности у објектима Установе. Непосредно на градилишту надгледа изградњу 

истих у погледу обима и квалитета изведених радова у делу своје стручности, оверава 

грађевински дневник, учествује у раду комисије за технички пријем изведених радова у 

својству представника Установе, стара се о примени прописа и норматива код извођења 

радова ове врсте.Саставља извештаје и анализе ситуације помоћнику директору који му је 

надређен. Води евиденцију о присутности запослених на послу.  налогу помоћника 

директора.   

 

УПРАВНИК СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА –  Управља инфраструктуром која се користи у 

обављању делатности из области спорта и рекреације; организује рад запослених 

распоређених на објекту; израђује распоред коришћења спортског објекта и прати и 

контролише коришћења објекта од стране корисника; предлаже активности за унапређење 

рада спортских објеката; учествује у изради планова и програма, извештаја и анализа у 

Установи везано за рад отворених и затворених базена; прави распоред коришћења базена за 

физичка и правна лица; организује и учествује у реализацији спортских манифестација на 

базенима Установе; планира активности промоције спортских објеката; спроводи анкете о 

потребама и задовољству корисника и анализира резултате; врши дневне прегледе свих 

средстава, инсталација и реквизита и подноси извештај помоћнику директора и директора; 

стара се о адекватном коришћењу спортских реквизита, средстава и машина; контролише 

поштовање распореда коришћења објекта; организује припрему објекта за све 

манифестације, такмичења и тренинга; примењује процедуре за безбедност корисника услуга 

и посетилаца. Координира радом групе за одржавање отворених и затворених безена и 

групом за одржавање базенске технике, за чији радни учинак је одговоран. У сарадњи са 

помоћником директора који му је надређен и службом набавке са којом сарађује, врши 

благовремену набавку неопходних добара за фунционисање базена, прати њихову потрошњу 

и о томе саставља извештај. У сарадњи са групом санитарне заштите, прати и одржава 

квалитет базенске воде у складу са Законом. Прати реализацију специјализованих спортских 

програма: обуке непливача, школе пливања и др. Контролише рад благајне и хигијену на 

базенима, врши и остале послове по налогу помоћника директора и директора Установе.  

 

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА СПОРТ У УСТАНОВАМА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ - планира, 

организује, руководи и контролише рад мањих организационих целина и непосредно 

подређених сарадника; сарађује и координира активности са руководством установе и 

подноси извештаје о раду сектора; развија и обезбеђује примену процедура за осигурање 

квалитета рада запослених и пружања услуга; обезбеђује примену законске регулативе и 

процедура из области делокруга рада; прати и оцењује учинак запослених; учествује у 

припреми тендерске документације за јавне набавке; предлаже пословну сарадњу са 

корисницима и одобрава или припрема нацрте уговора и споразума. Израђује планове и 

програме, везане за активност масовне физичке културе, школски спорт, приредбе, 

манифестације и друге акције које се налазе у програму Установе, прави распоред 

коришћења спортских објеката, организује и учествује у реализацији спортских 
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манифестација, планира, организује и одговора за реализацију програма школског спорта, 

организује и прати реализацију специјализованих спортских програма, организује и прати 

реализацију спортских програма Установе за децу и младе, колективних и других спортова, 

организује и прати реализацију стручног усавршавања кадрова, организује и прати 

реализацију спортских програма Установе за физичка и правна лица. Планира, организује, 

руководи и контролише рад непосредно подређених сарадника, надгледа извршење планова и 

спроводи корективне мере. Учествује у припреми тендерске документације за јавне набавке. 

Планира активности из области рада сектора и на унапређењу технолошког и пословног 

развоја и побољшања квалитета. Ради и друге послове по налогу помоћника директора или 

директора Установе.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ - организује, координира и прати 

извршење послова и израђује планове рада у области јавних набавки; руководи припремом 

предлога годишњих планова јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и плана 

контроле јавних набавки; контролише акте који се доносе у поступцима јавних набавки; 

учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; контролише законитост 

планирања, спровођења и извршења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 

и израђује извештај о реализованим набавкама; координира истраживања тржишта, 

тржишних партнера и других анализа; координира у изради уговора о јавним набавкама. 

Сарађује са другим службама и координира са руководиоцима служби у циљу благовремене и 

квалитетне набавке. Контролише требовања достављена од стране руководилаца служби. 

Одговоран је за комплетност, тачност и исправност документације везану за 20 набавке на 

које се Закон о јавним набавкама не примењује. Обавезан је да о свим значајним променама 

на тржишту информише директора Установе, контролише рад службеника за јавне набавке, 

референта набавке и комерцијалисте, ради и друге послове по налогу помоћника директора 

или директора Установе.  

 

4. Опис правила у вези са јавношћу рада 

За запослене радно време Установе организовано је по сменама: прва смена 07-15, 

друга смена 15-23, трећа смена 23-07 часова током целе недеље 365 дана у години. У 

службама и радним јединицама у којима организација радног времена зависи од пружања 

услуга корисницима радно време служби организована је у складу са  потребама корисника, 

радно време током летњег периода Службе отворених базена 11-19 часова. Радно време 

службе спорта и рекреације одвија се у две смене прва смена 7-15 часова, друга смена 15-23 

часова. 

  Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС“, број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), уређују се права на приступ информацијама од 

јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса 

јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Ради 

остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи 

јавне власти, овим законом установљен је институт Повереника за информације од јавног 

значаја, као самосталног државног органа, који је независан у вршењу своје надлежности. 

 

  Установа дужана је да у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о 

поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, 

односно изда му копију тог документа. Ако Установа на захтев не одговори у року, тражилац 

може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом. Одговорно 

лице у органу власти у складу са овом Законом одређује једно или више службених лица за 

поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Обавезе 
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овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и 

обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља 

информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење 

праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и 

праксе њиховог чувања и обезбеђења. 

Службеник за поступање по захтевима за приступ информацијама је у зависности од 

врсте тражених информација Руководилац служби по налогу Директора. Адреса на којој се 

може доставити захтев за приступ информацијама Зелени Булевар 15, контакт телефон 

030/434-730. Електронска адреса за поступање по захтевима за приступ информацијама 

uscbor@gmail.com.  

Директор Установе одређује лице које ће сарађивати са новинарима и јавним 

гласилима у зависности од врсте информација које је потребно да Установа пружи јавности. 

Запослени који могу доћи у додир са корисница услуга Установе поседују 

индентиификациона обележја на којима се налази заштитини  лого и назив Установе.  

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/identifikaciona-kartica-

zaposlenih.pdf 

 

Лицима са инвалидитетом за приступ и коришћење доступан је приземни део 

Установе који поседује рампе за пешаке и инвалидска колица из правца спортског улаза и 

правца паркиралишта (Управа Установе, велика дворана, мала дворана, доњи хол, отворени 

базен, куглана, стрељана). 

 Аудио и видео снимање дозвољено је уз претходно обавештење и одобрење.  

 

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

Корисници у директном контакту са запосленима у оквиру њихових делатности и 

служби добијају одговоре на тражене информације од јавног значаја, путем контакт телефона  

и путем елктронске поште поштујући Закон о заштити података о личности („Службени 

гласник РС“, број: 87/18), Закон о тајности података („Сл. гласник РС“ број: 104/09) и др. 

Током претходног периода Установи су достављена три захтева за доступност 

информацијама од значаја путем елктронске поште, која су се односила на број запослених у 

Установи, Финансијски план Установе, План јавних набавки, висину средстава опредељених 

по финансијском плану и плану јавних набавки за услуге трећих лица,Т ражиоцима 

информација је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  у 

законском року достављања тражена документација и обавештења. 

 На веб-адреси Установе http://www.sportskicentarbor.com заинтересована лица могу 

приступити информација од значаја директно. 

6. Опис надлежности овлашћења и обавеза 

  Установа Спортски центар “Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору, основана је 

Одлуком о оснивању Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, број 022-303/2009-I од 

29.09.2009. године, ради остваривања законом утврђеног интереса у области физичке 

културе, која има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом, Oдлуком 

о оснивању и Статутом. Одлуком о изменама одлуке о оснивању Установе бр.723/2021 од 

25.05.2021 године долази до промене назива Установе, где се реч “ Бор” замењује речима 

“Бобана Момчиловић Величковић“. 

 

 Права и обавезе Установе према Оснивачу су : 

- да континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност за коју је основана, 

mailto:uscbor@gmail.com
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/identifikaciona-kartica-zaposlenih.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/identifikaciona-kartica-zaposlenih.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/
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- да рационално користи финансијска средтсва, опрему и инвентар , 

- да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за остваривање 

своје делатности, 

 - да једном годишње подноси извештај о раду и финансијском пословању. 

 

7. Опис поступања у оквиру надлежности ,овлашћења и обавеза 

 Статут је основни акт Установе и сви други акти морају бити у сагласности са њим. 

Установа не може променити делатност нити вршити било какве статусне промене без 

претходне сагласноасти Оснивача. Установа врши своје послове у складу са својим општим 

актима и законом, у оквиру Установе као целине у којој се могу оснивати организационе 

јединице и службе. Оне немају својство правног лица и немају посебна овлашћења у правном 

промету. Организационим јединицама и службама руководе руководиоци које поставља и 

разрешује Директор. 

 

Установа стиче средства за остваривање своје делатности из: 

-  буџета Града Бора, 

-  буџета Републике Србије, 

- приходе које остварује обављањем делатности 

- донација, поклона, спонзора и реклама. 

 

Цене својих услуга Установа ће утврђивати у зависности од услова привређивања, 

односно услова обавављања своје делатности и услуга, потреба унапређивања материјалне 

основе рада и задовољавања општих и заједничких интереса корисника. 

Установа је у обавези да сваке године израђује  програм  рада за текућу годину и  

извештај о раду за претходну годину које подноси на усвајање Оснивачу. 

 

8. Навођење прописа 

Основни Законски прописи и правила  којим се уређује рад Установе 

   Законски акти 

 

1.  Закон о спорту ("СЛ. Гласник РС", бр. 10/2016);  

2.  Закон о јавним службама ("СЛ. Гласник РС", бр 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - 

испр  др. закона, 83/2005 - испр. др. Закона и 83/2014 - др. Закон);  

3.  Закон о буџетском систему ("СЛ. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017 i 95/2018,31/2019,72/209,149/2020,118/2021);  

4. Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 91/2019); 

5. Закон о јавној својини ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

Закон и 108/2016,113/2017,95/2018 и 153/2020);  

6. Закон о раду ("Сл. Гласник Рс", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 

одлука  УС и   113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење);  

7. Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. Гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 

- др.  Закон). 

8. Закон о пензијском и инвалидском осигурању ( “ Сл.Гласник РС “ бр.  34/2003, 64/2004 - 

одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 

5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - 

одлука УС, 86/2019 и 62/2021 
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9.  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 

120/04,54/07, 104/09 и 36/10); 

10. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр.34/2001, 

62/2006 - др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 - др.закони, 92/2011, 99/2011 - др. 

Закон , 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - др. Закон) 

11.  Закон о здравственом осигурању ( “ Сл.Гласник РС “ бр. 25/2019) 

12. Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18). 

13. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, бр. 

30/10); 

 14.  Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - 

др. закони) 

 15.  Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18). 

 16.  Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 

95/18 и 91/19); 

17. Закона о архивског грађи и архивској делатности ( “Сл.гласник РС”, бр. 6/2020), 

 

   Акти Установе  

 

- Статут Установе Спортски цантар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору број 856/2021 

од 13.06.2021. године; 

-  Колективни уговор број 3930/2022 од 28.10.2022. године; 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи 

Спортски цантар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору број 1037/2021 од 22.07.2021 

године; 

-  Правилник о безбедности и здрављу на раду број 1910 од 13.12.2017 године; 

-  Правилник о заштити података личности број 2599/2019 од 27.12.2019 године; 

-  Правилник о управљању ризицима број 2597/2019 од 27.12.2019 године; 

-  Правилник о поступку узбуњивања број 2596/2019 од 27.12.2019 године; 

-  Правилник о финансијском управљању и контроли број 918/2019 од 11.04.2019 године; 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама број 

87/2020 од 17.01.2020. године; 

 - Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка јавних набавки и 

набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и посебних услуга и 

праћења извршења уговора о јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује 

број 3731/2022 од 22.09.2022. године; 

 - Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена број 1616/2020 од 

23.09.2020. године; 

- Правилник о радној дисциплини, понашању запослених и радном времену у Установи 

Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору број 3732/2022 од 22.09.2022. 

године; 

- Правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената број 

212-2/2022 од 25.01.2022. године; 

- Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе 

и документарног материјала број 212/2022 од 25.01.2022. године. 
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9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима 

Установа Спортски центар “Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору обавља 

делатност од посебног друштвеног интереса у области физичке културе. 

 

Претежна делатност Установе је: 

93.11 – Делатност спортских објеката 

Допунске делатности установе су: 

93.19 – Остале спортске делатности 

93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности     

77.21 – Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт    

82.30 – Организовање састанака и сајмова 

82.51 – Спортско и рекреативно образовање 

90.01 – Извођачка уметност 

93.13 – Делатност фитнес клубова 

93.21 – Делатност забавних и тематских парковца 

96.40 – Делатност неге и одржавања 

 

 Установа пружа услуге за кориснике аматерског, школског и професионалног спорта и 

ствара боље услова за бављење спортом, очување и унапређење квалитета спортске 

инфраструктуре. Корисници могу бити удружење грађана, клуб и појединци који на основу 

распореда термина могу користити спортске објекта којима руководи Установа. 

 

10. Поступак ради пружања услуга 

  Клубови основани на територији Града Бора, који се на основу Правилника  о 

одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта 

финансирају из буџета Града Бора, на основу потреба чланова свих категорија достављају 

захтев за доделу термина за тренинге. Служба за спорт и рекреацију сачињава распоред 

додељених термина и истиче га на огласној табли на увид корисницима. Незадовољни 

корисници могу уложити усмену и писану жалбу на одређен распоред термина за тренинге 

чију основаност разматра Директор са руководиоцем службе спорта и рекреације. 

Током недеље клубови су у обавези да доставе писани захтев за распоред доделе 

термина за одигравање првенствених и пријатељских утакмица током предстојећег викенда. 

На основу приоритета служба за спорт и рекрацију до четвртка текуће недеље објављује 

распоред одигравања утакмица током викенда. При одигравању превенствених утакмица 

клубови су одговорни за организацију.  

 Рекреативци, аматери, удружења и заинтерсовани правни субјекти који желе да 

организују рекреацију својих чланова, да организују забавне рекреативни програм или 

сајмове достављају писани допис за доделу термина и у зависности од начина коришћења 

склапају  уговор о пружању услуга.Термини се наплаћију на основу званичног ценовника 

Установе. 

  Поштовање термина, правила понашања и помоћ корисницима  при одвијању спортско 

рекреативног садржаја обављају непосредно запослени у Установи распоређени по 

службама. 
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Распоред термина тренинга спортских екипа - велика дворана 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Raspored-treninga-ekipa-velika-

sala.pdf 

Распоред термина тренинга спортских екипа -  мала дворана  

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Raspored-treninga-ekipa-mala-

sala.pdf 

 

11.    Преглед података о пруженим услугама 

Установи су поверени на коришћење и управљање следећи објекти : 

1. Велика дворана, 10 термина дневно,50 термина недељно, 2500 термина годишње 

2. Мала дворана, 12 термина дневно, 60 термина недељно, 3000 термина годишње 

3. Стрељана, 6 термина дневно, 30 термина недељно, 1500 термина годишње 

4. Куглана, 8 термина дневно, 40 термина недељно, 2000  термина годишње 

5. Трим кабинет, 12 термина дневно, 60 термина недељно, 3000 термина годишње 

6. Сала за борилачке спортове, 12 термина дневно,60 термина недељно,3000 термина 

годишње 

7. Сала за бокс, 8 термина дневно, 40 термина недељно, 2000  термина годишње 

8. Комуникациони холови за стони тенис, 6 термина дневно, 30 термина недељно, 1500 

термина годишње 

9. Балон хала за тенис,10 термина дневно,50 термина недељно, 2500 термина годишње 

10.Теретана, 12 термина дневно, 60 термина недељно, 3000 термина годишње 

11.Покривени базен, 4 термина дневно, 20 термина недељно,500 темина годишње 

12.Базен на отвореном,  4 термина дневно, 20 термина недељно, 160 термина годишње 

13. Отворени мултифункционални терени за тенис,фудбал, рукомет, кошарку и одбојку 

14. Скијалиште Црни врх, радно време 10-16 часова. 
 

Објекти у Установи доступни су за коришћење клубовима и рекреативцима током дана у 

периоду од 07-23 часова. Услуге Установе на дневном нивоу  користе 40 клубова који броје 

прко1200 чланова свих категорија.Одигравање првенствених, Куп и пријатељских утакмица, 

турнира у индивидуалним спортовима,  одвија се током викенда према унапред утврђеном 

распореду регионални и државних клубских савеза. 

12. Подаци о приходима и расходима 

 Подаци о одобреним приходима и расходима у првој претходној и текућој години  

приказани су финансијским плановима за 2021. и 2022. годину које мођете погледати и 

преузети са веб странице: 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/02/Izmena-i-dopuna-finansijskog-

plana-za-2021.-godinu-XIV.pdf 

 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/09/Izmena-i-dopuna-finansijskog-

plana-za-2022.-godinu-X.pdf 

 

Подаци о оствареним приходима и расходима током претходне године  приказани су у 

извештају о финансијском пословању, одлуци о усвајању финансијског извештаја и 

извршењу буџета  за 2021. годину који можете погледати и преузети са веб странице: 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/04/izvestaj-uz-zavrsni-za-

2021.god_..pdf 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Raspored-treninga-ekipa-velika-sala.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Raspored-treninga-ekipa-velika-sala.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Raspored-treninga-ekipa-mala-sala.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Raspored-treninga-ekipa-mala-sala.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/02/Izmena-i-dopuna-finansijskog-plana-za-2021.-godinu-XIV.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/02/Izmena-i-dopuna-finansijskog-plana-za-2021.-godinu-XIV.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/09/Izmena-i-dopuna-finansijskog-plana-za-2022.-godinu-X.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/09/Izmena-i-dopuna-finansijskog-plana-za-2022.-godinu-X.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/04/izvestaj-uz-zavrsni-za-2021.god_..pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/04/izvestaj-uz-zavrsni-za-2021.god_..pdf
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http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/odluka-o-usvajanju-finansijskog-

izvestaja-za-2021.-godinupdf.pdf 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/04/GFI-2021-80418-2_O5_2022-02-

28T13-24-20.pdf 

Подаци о оствареним приходима и расходима током текуће године приказани су у 

извештају о финансијском пословању за 2022. годину који можете погледати и преузети на 

веб страници:  

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/09/PFI1-2022-80418-1_O5_2022-07-

07T13-18-55.pdf 

 Установа Спорттски центар “ Бобана Момчиловић Величковић “  је у 2019.години 

била подвргнут ревизији државне ревизорске институције .Налаз и извештај ревизора можете 

погледати и преузети са веб адреса државне ревизорске институције редни број 66: 

https://www.dri.rs/извештаји-о-ревизији/архива-2020.510.html 

13. Подаци о јавним набавкама 

План јавних набавки установе за 2021. годину објављен је на интернет страници: 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-JAVNIH-NABAVKI-2021-

godina.pdf 

План јавних набавки Установе за  2022. годину са извршеним изменама објављен је на 

интернет страници: 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Odluka-o-usvajanju-izmena-i-

dopuna-plana-javnih-nabavki-i-plana-nabavke-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za-2022.-godinu-

broj-13.pdf 

Податке о спроведеним јавним набавкама у  првој претходној години и у протеклим 

тромесјечима текуће године тражиоци информација могу приступити  на порталу Јавних 

набавки  https://jnportal.ujn.gov.rs/. У опадајућем менију  са леве стране изаберу  тражене 

информације, а у  кућици за претрагу потребно је унети назив пун назив Установа Спортски 

центар “Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору. 

 

14. Подаци о државној помоћи 

  Установа Спортски центар “ Бобана Момчиловић Величковић “ у Бору не пружа овај 

вид помоћи. 

 

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 

Установа обрачунава и исплаћује плате у складу са коефицијентима утврђени Уредбом 

о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Основицу за 

обрачун и исплату плате  утврђује Влада  Републике Србије посебним актом. 

Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на раду. Увећање плате, додатак 

на плату, накнада трошкова и друга примања исплаћују се у складу са Колективним уговом 

број 3930/2022 од 28.10.2022. године. 

 Плата се утврђује на основу основице за обрачун плата, коефицијента који се множи са 

основицом, додатка на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за 

обавезно социјално осигурање из плате, у складу са Законом. 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestaja-za-2021.-godinupdf.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestaja-za-2021.-godinupdf.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/04/GFI-2021-80418-2_O5_2022-02-28T13-24-20.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/04/GFI-2021-80418-2_O5_2022-02-28T13-24-20.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/09/PFI1-2022-80418-1_O5_2022-07-07T13-18-55.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/09/PFI1-2022-80418-1_O5_2022-07-07T13-18-55.pdf
https://www.dri.rs/извештаји-о-ревизији/архива-2020.510.html
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-JAVNIH-NABAVKI-2021-godina.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-JAVNIH-NABAVKI-2021-godina.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Odluka-o-usvajanju-izmena-i-dopuna-plana-javnih-nabavki-i-plana-nabavke-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za-2022.-godinu-broj-13.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Odluka-o-usvajanju-izmena-i-dopuna-plana-javnih-nabavki-i-plana-nabavke-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za-2022.-godinu-broj-13.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/10/Odluka-o-usvajanju-izmena-i-dopuna-plana-javnih-nabavki-i-plana-nabavke-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za-2022.-godinu-broj-13.pdf
https://jnportal.ujn.gov.rs/
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  Просечна нето плата за 2021. годину износила је 34.232,40 динара а бруто у износу 

46.272,80 динара. 

 

 Нето основица за обрачун и исплату плата у 2022. години износи 3.228,44 динара. 

 

 Финансијским планом за 202. годину за плате накнаде и додатке за запослене 

издвојено је 49.928.520,00 динара, за доприносе за пензијско, инвалидско и здравствено  

осигурање 8.313.100,00 динара: 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2021/03/Finansijski-plan-za-2021.-

godinu.pdf 

 

Финансијским планом за 2022. годину за плате, накнаде и додатке за запослене 

предвиђено је 52.785.000,00 динара , за доприносе за пензијско, инвалидско и здравствено 

осигурање 8.825.000,00 динара: 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/02/Finansijski-plan-za-2022.-

godinu.pdf 

 

 

16.   Подаци о средствима рада 

 Извештај о финансијском пословању кроз анализу Биланса стања, садржи преглед 

средстава рада - опрема са приказаном књиговодственом вредношћу (набавна, исправка и 

садашња вредност) уз степен отписанос 

 

http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2021/03/Finansijski-plan-za-2021.-godinu.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2021/03/Finansijski-plan-za-2021.-godinu.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/02/Finansijski-plan-za-2022.-godinu.pdf
http://www.sportskicentarbor.com/wp-content/uploads/2022/02/Finansijski-plan-za-2022.-godinu.pdf
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17. Чување носача информација 

   Подаци у Установи се чувају на основу Закона о архивског грађи и архивској 

делатности (“Сл.гласник РС”, бр. 6/2020), Правилника о начину евидентирања,заштите и 

коришчења електронских докумената број 212-2/2022 од 25.01.2022. године и Правилника о 

начину евидентирања,класификовања,архивирања и чувања архивске грађе и документарног 

материјала број 212/2022 од 25.01.2022. године. 

 

 
18.   Врсте информација у поседу 

Установа поседује информације које настају у току израде и примене разних 

докумената, правилника и других правних аката, развоја и реализације пројеката и других 

услуга у служби корисника. Наведене информације произилазе из редовног рада Установе, из 

пројектне документације настале у току планирања и реализације годишњих планова, као и 

из предложених мера у складу са надлежностима Установе. 
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   Категорије информација у поседу Установе: 

- предмети који се односе на оснивање и организацију Друштва; 

- предмети правних и општих послова; 

- Правилници и други општи активности; 

- предмети из области радних односа; 

- предмети који се односе на инвестиције, изградњу и адаптацију објекта; 

- канцелариско и архивско пословање; 

- документације информационих систематизацији; 

- евиденције из области безбедности и заштите на раду, заштите од пожара заштите животне 

средине; 

 

 У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Сл.гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2020) уз ограничења и искључења 

из члана 9., 10., 11., 12., 13. и 14. поменутог закона, као и у складу са Законом о заштити 

података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/18) и Законом о тајности података („Сл. 

гласник РС“, број 104/09) и др. Установа Спортски центар “Бобана Момчиловић Величковић 

“ у Бору сваком правном и физичком лицу омогућиће информацију, ставља на увид документ 

који садржи тражену информацију или издаје копију документа. 

 

19.  Врсте информација о којима државни орган омогућава приступ 

 Информације који Установа располаже , а које су настале у току рада или у вези са 

радом,Установа ће саопштити тражиоцу информација, доставити на увид документ који 

садржи тражену информацију или му издати копију документа , у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), осим када су се, према овом закону, 

према Закону о заштити података о личности ( „Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и Закону о 

тајности података (Сл. гласник РС“ бр. 104/2009), стекли услови за искључење или 

ограничавање слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на 

интернет страни Установе, и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, који прописује да „Орган власти не мора 

тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се 

ради о информацији која је већ објављена”, Установа ће ускратити давање података који су 

пословна тајна, због чијег саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле 

наступити штетне последице по интерес и углед Установе. 

 

 

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

 Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) 

Установи може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. Захтев се подноси писаним путем 

слањем захтева на адресу Установа Спортски центар “Бобана Момчиловић Величковић“ у 

Бору, Зелени булевар бб 19210 Бор,  или на мајл адресу uscbor@gmail.com. Установа је дужна 

да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава 

у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писаним путем. 

Препоручује се писано подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које 

су информације заправо захтеване. 

mailto:uscbor@gmail.com
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Захтев мора да садржати: назив и адресу Установе, податке о тражиоцу информације 

(име, презиме, адреса, и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис 

информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се 

конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да 

садржи разлоге за подношење захтева као и друге податке који олакшавају проналажење 

тражене информације. 

Ако захтев не садржи обавезне податке,  односно ако захтев није уредан, овлашћено 

лице органа власти дужно је да, најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, без 

надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу 

упутство о допуни. 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама Установа је 

дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, односно 

уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ 

који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно изда му или упути копију тог 

документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа 

власти од кога је информација тражена односно даном упућивања електронске поште. 

Ако се захтев односи на информацију за коју се, на основу података који су наведени у 

захтеву, може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, 

односно за угрожавање или заштиту здравља становништва или животне средине, орган 

власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид 

документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно да му изда копију тог 

документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. 

Ако Установа утврди да се захтев односи на информације које су садржане у великом 

броју докумената, услед чега би поступање органа у року од 15 дана од дана пријема захтева 

било отежано, може, у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, обавестити 

тражиоца о томе и понудити му да захтев прецизира или да оствари увид у документе пре 

него што одреди које су му копије докумената потребне. 

Ако Установа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана 

пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид 

документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 

документа, дужан је да, најкасније у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, 

тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих није у могућности да по захтеву 

поступи у року од 15 дана од дана пријема захтева и одреди накнадни рок, који не може бити 

дужи од 40 дана од дана пријема уредног захтева, у којем ће поступити по захтеву. 

  Ако се захтев односи на увид, односно добијање копије документа који садржи 

информацију која представља тајни податак одређен од стране другог органа власти, 

Установа ће у року од осам дана од дана пријема, захтев доставити органу власти који је 

одредио тајност податка на поступање по захтеву и о томе обавестити подносиоца захтева. 

Рок из овог члана за поступање по захтеву од стране органа власти који је одредио тајност 

податка почиње да тече од дана достављања. 

  Ако се захтев односи на информацију која представља тајни податак чију тајност је 

одредио орган власти који одлучује о захтеву и ако орган власти утврди да су престали 

разлози због којих је податак одређен као тајни, донеће одлуку о престанку тајности податка, 

у складу са законом којим је уређено одређивање и заштита тајних података, и подносиоцу 

захтева омогућити приступ траженој информацији. 
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Установа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ 

који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити 

тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ 

нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким 

средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме 

изради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 

просторијама Установе. 

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену 

информацију изврши у друго време од времена које му је одредила Установа од које је 

информација тражена. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 

информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 

Ако удовољи захтеву, Установа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити 

службену белешку. 

Ако Установа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, 

односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана 

од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, 

као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог 

решења. 

Ако се захтев односи на информацију која представља тајни податак чију тајност је 

одредио орган власти који одлучује о захтеву, или информација представља пословну или 

професионалну тајну, у образложењу решења наводе се и разлози за одређивање тајности и 

разлози због којих податак и даље треба да се чува као тајни, односно разлози због којих је 

податак одређен као пословна или професионална тајна. 

Од обавеза поступања у складу са одредбама члана 16. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја,  ослобођено је правно лице из члана 3. тачка 10) истог 

закона које је све информације које се односе на активности финансиране средствима органа 

власти из члана 3. тач. 1) до 7) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

доставило органу који је финансирао те активности или органу власти надлежном за 

контролу тог финансирања. 

Када Установа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће 

захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и 

обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ 

налази.  

 Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности на одговор, решење о одбијању 

захтева или закључак Установе, као и у случају да Установа на захтев не одговори у 

прописаном року, односно уколико дође до „ћутања администрације“, и то у складу са 

чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Накнада 

трошкова за увид у документ који садржи тражену информацију се не наплаћује, а у складу 

са чланом 17. Закона. Међутим, копија документа који садржи тражену информацију издаје 

се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају 

упућивања и трошкове упућивања. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа 

који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних 

трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. 
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Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове из 

претходног става. 

Од обавезе плаћања накнаде из става 2. члана Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, ослобођени су новинари, када копију документа захтевају 

ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа 

захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација 

односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у 

случајевима из члана 10. став 1. овог закона. 

Повереник прати праксу наплаћивања накнаде и ослобађања од накнаде и упућује 

препоруке органима власти ради уједначавања те праксе. 
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Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја   

 

 

 

Установа Спортски центар “ Бобана Момчиловић Величковић “ у Бору  

Зелени булевар бб, 19210 Бор 

  

 

                                                                 З А Х Т Е В 

                                          за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведене Установе 

захтевам (*): 

 

• обавештење да ли поседује тражену информацију; 

• увид у документ који садржи тражену информацију; 

• копију документа који садржи тражену информацију; 

• достављање копије документа који садржи тражену информацију  и то (**): 

- поштом 

- електронском поштом 

- факсом 

- на други начин (***): _________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 

олакшавају проналажење тражене информације) 

 

 

                                                                                                        Тражилац информације 

 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                                Име и презиме 

У ____________________, 

                                                                                                     __________________________ 

                                                                                                                       Адреса 

дана _____20___ године 

                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                          Други подаци за контакт 

 

                                                                                                     __________________________ 

                                                                                                                        Потпис 

 

                                                                                                                      

 

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате 
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Образац жалбе када Установа није поступила/ није поступила у целости/ по захтеву 

тужиоца у законском року (ћутање администрације) 

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

 

БЕОГРАД 

Булевар краља Александра 15 

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја подносим: 

 

Ж А Л Б У 

 

Против Установе Спортски центар “ Бобана Момчиловић Величковић “ у Бору  

Зелени булевар бб, 19210 Бор 

 

због тога што Установа није поступила/није поступила у целости/ у законском року по мом 

захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том орган у 

дана_________, а којим сам тражила/о да ми се у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја омогући увид – копија документа који садржи информације  

у вези са: 

 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(навести податке о захтеву и информацији) 

 

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 

траженој/им информацији/ма. 

Као доказ, уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. Напомена: 

Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и 

добијени одговор органа власти. 

 

________________________ 

    ( Тражилац информације)  

______________________ 

(име презиме и адреса)  

 

                                                                                                                ________________________ 

                                                                                                                      Потпис 

У Бору, 

 

дана _____________20___.године 
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Образац жалбе против решења -закључка 

 

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ 

 

БЕОГРАД 

Булевар Краља Александра 15 

 

Ж А Л Б А 

(............................................................................................................................ 
....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 
 

против решења-закључка 

Установа Спортски центар “ Бобана Момчиловић Величковић “ у Бору  

Зелени булевар бб, 19210 Бор 
 

Број                               од                           године. 
 
Наведеном одлуком Установа  (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 
елементима одлуке), супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла- упутио/ла 
дана .................... године и тако ми ускраћено - онемогућено остваривање уставног и законског права 
на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја. Одлуку побијам у целости, односно у делу којим 
.............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... јер није заснована на 
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлуку 
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма. 
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 
 

 
                                                                                                                     Подносилац жалбе / Име и презиме 
У _______________,                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                                          адреса   
                                                                                                                              _____________________________ 

дана ________ 20__ године                                                                                   други подаци за контакт 
                                                                                                                             _____________________________ 

                                                                                                                                 Потпис 
 

Напомена: 

 

- У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив 

органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у 

жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. 

Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити. 

 

- Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-

упућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 


