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На основу члана 137. став 5. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', бр10/16), члана 2. став 5.
Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.22/17), члана 2. став 5. и члана 52. став 2.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.5/18) и члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст), Општинско веће општине Бор, на седници
одржаној 13. фебруара 2018. године, донело је
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На основу члана 2. став 6. и члана 53. став 1.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.5/18) и члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст), Општинско веће општине Бор, на седници
одржаној 13. фебруара 2018. године, донело је

ОДЛУКУ
о утврђивању организација у области спорта од
посебног значаја за општину Бор

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се спортска такмичења
од посебног значаја за општину Бор, за чије се
финансирање или суфинансирање могу одобрити
средства.
Члан 2.
На основу критеријума из члана 53. став 2.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.5/18), утврђују се сладећа спортска такмичења
од посебног значаја за општину Бор:
1. Новогодишњи турнир у малом фудбалу,
2. Ноћна лига у малом фудбалу – Свети Илија
Злот,
3. 6. августовски турнир у малом фудбалу,
4. Турнир у уличном баскету,
5. Меморијални турнир – Новица Пауљичић,
6. Црновршки полумаратон,
7. Аеро скуп – Fly in,
8. Пливачко такмичење – Копер куп,
9. Међународни џудо турнир – Срећно.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се организације у
области спорта од посебног значаја за општину Бор, за
чије се годишње програме финансирање или
суфинансирање може одобрити.
Члан 2.
На основу критеријума из члана 52. став 4.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.5/18), утврђују се сладеће организације у
области спорта од посебног значаја за општину Бор:
1. ЖЕНСКИ ЈУНИОРСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ
БОР РТБ,
2. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР.
Члан 3.
О примени ове одлуке стараће се Комисија за
спорт општине Бор, при чему ове спортске организације
подносе пријаве програма по члану 2. став 1. тачка 8)
Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.22/17).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 66-2/2018-IV
У Бору, 13. фебруара 2018. године.
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Миликић, с.р.

OДЛУКУ
о утврђивању спортских такмичења од посебног
значаја за општину Бор

Члан 3.
О примени ове одлуке стараће се Комисија за
спорт општине Бор, при чему се за ова спортска
такмичења подносе пријаве програма по члану 2. став 1.
тачка 3) Одлуке о задовољавању потреба и интереса
грађана у области спорта у општини Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр.22/17).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 66-3/2018-IV
У Бору, 13. фебруара 2018. године.
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 2. став 7, члана 50. став 1. и
члана 51. став 3.
Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.5/18) и члана 67.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Општинско веће општине
Бор, на седници одржаној 13. фебруара 2018. године,
донело је
ОДЛУКУ
за које потребе и интересе грађана у области спорта
се расписује јавно обавештење и позив у општини Бор
за 2018.годину, максималном броју стипендија,
висини стипендија и награда за постигнуте
спортске резултате
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се за које потребе и
интересе грађана у области спорта се расписује јавно
обавештење и позив за 2018.годину, максималном броју
стипендија, висини стипендија и награда за постигнуте
спортске резултате.
Члан 2.
На основу члана 2. став 7. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.5/18) (у даљем тексту: Правилник), а у складу са
обезбеђеним средствима у буџету општине Бор,
подржаће се финансирање или суфинансирање следећих
програма:
На годишњем нивоу – годишњи програми:
1. подстицање и стварање услова за унапређење
спортске рекреације, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. организација спортских такмичења од
посебног значаја за општину Бор;
3. учешће спортских организација са територије
општине Бор у домаћим и европским
клупским такмичењима;
4. физичко васпитање деце предшколског
узраста и школски спорт на општинском нивоу
(унапређење физичког вежбања, рад школских спортских
секција и друштава, општинска и међуопштинска
школска спортска такмичења и др.);
5. делатност организација у области спорта са
седиштем на територији општине Бор које су од посебног
значаја за општину Бор;
6. стипендирање за спортско усавршавање
категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста;
7. награде и признања за постигнуте спортске
резултате и допринос развоју спорта.
По јавном позиву – посебни програми:
1. обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са
њима;
Члан 3.
Средства за финансирање или суфинансирање
годишњих и посебних програма у 2018.години,
опредељена су Одлуком о буџету општине Бор за
2018.годину (''Службени лист општине Бор'', бр.30/17) и
планирана у оквиру Програма 14 – Развој спорта и
омладине – програмска активност 1301-0001; функција
860– рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано
на
другом
месту;
позиција
195;
економска
класификација481 – дотације спортским организацијама
– 45.000.000,00 динара.

13. фебруар 2018.

Од предвиђених средстава у претходном ставу
вршиће се следећа процентуална расподела за годишње
програме из члана 2. став 2. ове одлуке:
- за тачке 1, 4, 6. и 7. – 11%
- за тачку 2.
– 1,4%
- за тачку 3.
– 66,1%
- за тачку 5.
– 21,1%
Од предвиђених средстава из става 1. овог члана,
за посебне програме из члана 2. став 3. ове одлуке,
предвиђено је:
- за тачку 1. – 0,4%
Члан 4.
На основу члана 50. став 1. Правилника, висина
износа појединачне стипендије за спортско усавршавање
категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста, на месечном нивоу износи 7.000,00 динара, а
трајање коришћења стипендија биће регулисано
уговором.
Максимални број стипендираних спортиста је
десет.
Члан 5.
На основу члана 51. став 3. Правилника, висина
новчаних награда из члана 2. став 2. тачка 7. ове одлуке,
за освојене медаље на великим међународним спортским
такмичењима, износи у динарима:
- Олимпијска медаља: златна - 300.000; сребрна
- 250.000; бронзана – 200.000;
- Светско првенство: златна - 200.000; сребрна 150.000; бронзана – 100.000;
- Европско првенство: златна - 80.000; сребрна 60.000; бронзана – 40.000;
- Балканско првенство: златна - 30.000; сребрна
- 20.000; бронзана – 15.000;
Висина новчаних награда из члана 2. став 2.
тачка 7. ове одлуке, за освојено национално, регионално
или европско клупско првенство, износи у динарима:
-за освојено државно првенство: - 100.000
-за освојено регионално првенство: - 200.000
-за освојено европско првенство: - 300.000
Износи из претходних ставова овог члана
односе се на медаље и освојена првенства у сениорској
конкуренцији, а за јуниоре вредност се умањује за 40%.
За остале млађе селекције није предвиђено награђивање.
Члан 6.
О примени ове одлуке стараће се Комисија за
спорт општине Бор, у складу са Правилником.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 66-4/2018-IV
У Бору, 13. фебруара 2018. године.
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
30/2017), председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 30/2017), у Разделу 5-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
15.455.000 динара Општинској управи Бор.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава 1Општинска управа Бор, Програм 7- Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација- 0701-0002- Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, функција 451 - Друмски
саобраћај, на позицију 138 и економску класификацију
425 – Текуће поправке и одржавање.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Одељење за финансије Општинске управе Бор,
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве за измирење обавеза из 2017.године за
радове на текућем одржавању улица и локалних путева у
сеоским месним заједницама по Уговору број 404404/2017- III-01 од 02.06.2017.године и Анексу Уговора
број 404-771/2017- III-01 од 20.11.2017.године.
Како су средства за ову намену нису планирана
Предлогом Финансијског плана Општинске управе Бор
за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину,
користити средства
текуће буџетске резерве у износу од 15.455.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 65/ 2018-II
У Бору, 02.02.2018. године
Председник општине Бор
Александар Миликић, с.р.

13. фебруар 2018.
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
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