
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   VI БРОЈ:  1 
 6. ЈАНУАР  

2012. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 
1 
На основу члaна 137. и 138. ст.2. Закона о 

спорту (''Службени гласник РС'', бр.24/2011), члана 65. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) и члана 11. Одлуке о суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/2011), председник  
Општине Бор, донео је 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, 
КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
СУФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о условима, критеријумима, 
начину и поступку суфинансирања у области спорта 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011 и 
12/2011), члан 7. мења се и гласи: 

'Члан 7. 
Процентуална подела средстава из буџета општине Бор 
намењених спорту, за утврђена поља суфинансирања је 
следећа: 
1. Предшколски и школски спорт - 3% 
2. Рекреативни спорт - 5% 
3. Спорт особа са посебним потребама- 1% 
4. Такмичарски спорт (колективни и појединачни) - 71% 
5. Спорт у насељеним местима - 10% 
6. Спортски савез и струковни савези - 5% 
7. Спортске манифестације од посебног интереса за    
     Општину - 5% 
8. Нераспоређена средства - номинални износ средстава 
за ово поље суфинансирања, утврдиће Комисија пре 
расписивања конкурса, а на основу чл.5. Одлуке о 
суфинансирању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Бор.'' 
 

Члан 2. 
 У члану 11. став 5. проценат: ''66,5%'' замењује 
се процентом: ''71%''. 

Члан 3. 
У члану 15. став 5.  мења се и гласи:  
''Као непланиране и непредвиђене потребе 

сматрају се освојене медаље на међународним 
такмичењима, која су у програму гранских савеза и које 
признаје Спортски савез Србије и Министарство спорта, 
улазак екипе у први и други ранг такмичења, као и 
додатне потребе за предшколски и школски спорт и 
избор најбољих спортиста и спортских колектива у 
општини Бор. 
1. Олимпијска медаља - до  90.000,00 дин. 
2. Светско првенство - до  80.000,00 дин. 
3. Европско првенство - до  70.000,00 дин. 
4. Балканско првенство - до  55.000,00 дин. 
5. Први ранг такмичења - до  60.000,00 дин. 
6. Други ранг такмичења - до  50.000,00 дин. 
7. Предшколски и школски спорт  - до расположивог  
 износа нераспоређених средстава, а према процени  
     Комисије. 

8. Избор најбољих спортиста и спортских колектива у 
општини Бор-до расположивог износа нераспоређених 
средстава, а према процени Комисије. 
9. Суфинансирање пројеката спортских организација 
које се финансирају из ''IPA'' средстава, а на које је 
сагласност дала Општина.'' 
 

Члан 4. 
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 66-3/2012-II 
У Бору, 05.01.2012.године. 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
      

                                 ПРЕДСЕДНИК, 
   Небојша Виденовић, с.р. 
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На основу члана 137., 138. и 141. Закона о 

спорту (''Службеи гласник РС'', бр.24/2011), члан 65. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) и члана 11. Одлуке о суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/2011), председник  
Општине Бор, донео је 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА 

(КЛУБОВА) ИЗ ОБЛАСТИ ТАКМИЧАРСКОГ 
СПОРТА  ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о категоризацији спортских 
удружења (клубова) из области такмичарског спорта 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011), 
у члану 4. став 1. тачка 4. мења се и гласи:  
''4. Постигнути резултати у претходном конкурсном 
периоду''. 

У тачки 6. после речи: ''такмичења'' ставља се 
зарез и додају речи: ''у претходном конкурсном периоду''. 

 
Члан 2. 

 У члану 6. став 1. тачка 4. мења се назив тачке и 
гласи:  
''4. Постигнути резултати у предходном конкурсном 
периоду''. 
 У тачки 4. речи: ''за протеклу такмичарску 
годину'' замењују се речима: ''постигнути у претходном 
конкурсном периоду''. 
 У истој тачки у табели: ''За клубове из 
олимпијских спортова - ЕКИПНИ СПОРТОВИ 
(ПОСЕБНО М-Ж)'', у колони сениори - I половина, под 
редним бројем 5. број: ''25'' замењује се број: ''15''. 
 У тачки 5. речи: ''лиценца гранског савеза за 
наведено лице'' мењају се и гласе: ''оверена лиценца 
гранског савеза за наведено лице, за текућу такмичарску 
сезону, а при бодовању се признаје број лиценци у 
складу са бројем селекција које су у такмичењу.'' 
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Члан 3. 
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 66-2/2012-II 
У Бору, 05.01.2012.године. 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
      
   ПРЕДСЕДНИК,  

  Небојша Виденовић, с.р. 
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На основу члана 14. Правилника о условима, 
критеријумима, начину и поступку суфинансирања у 
области спорта општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 7/2011 и 12/2011) и чл.65. Статута општине Бор 
(''Сл. лист општине Бор'', бр.7/2008), Председник  
општине Бор, на предлог Комисије за спорт општине 
Бор, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању календара манифестација  

од посебног интереса за општину Бор за 2012.годину 
 

Члан 1. 
 Овим решењем утврђује се календар 
манифестација од посебног интереса за општину Бор за 
2012.годину, за које се суфинансирање може одобрити по 
конкурсу. 

Члан 2. 
 Манифестације са традицијом од 5 и више 
година, а које су од од интереса за општину су следеће: 
 
1. ''Новогодишњи турнир у малом фудбалу'' - 
организује се у јануару,  
2. ''Дани рукомета''    
 - организују се у фебруару, 
3. ''Градска лига у кошарци''    - 
организује се у марту, 
4. ''6. августовски турнир у малом фудбалу''  - 
организује се у августу, 
5. ''Меморијални турнир – Новица Пауљичић'' - 
организује се у септембру, 
6. ''Црновршки маратон''    - 
организује се у октобру. 
 

Члан 3. 
 О примени овог решења стараће се Комисија за 
спорт општине Бор, при одлучивању по конкурсу. 
 

Члан 4. 
 Решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 

Члан 5. 
 Решење доставити: Комисији за спорт општине 
Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности, 
Одељењу за финансије Општинске управе Бор и архиви. 
 
Број: 66-1/2012-II 
У Бору, 05.01.2012. године. 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
      
   ПРЕДСЕДНИК,  

  Небојша Виденовић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор 
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