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СА СЕДНИЦЕ РУКОВОДИОЦА ЕКИПА МИНИ   ЛИГЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ 
БОР, ОДРЖАНОГ ДАНА: 23.04.2012.Г. У ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР(ПРОСТОРИЈА РС 
БОР) У 19 САТИ. 

 

 

ПРИСУТНИ: 
Саша Станојевић, Влатко Тодоровић, Ненад Ристић, Бранислав Костић, 
Драги Величковић, Ненад Петровић, Милорад Филиповић, Зоран 
Алексић, 
 
ОДСУТНИ: 
Тања Антонијевић, Бојан Миливојевић, Горан Живановић, Дејан 
Децановић (оправдано) 
 
Седницу је отворио Раде Стојановић у име Рукометног Савеза Бор, 
поздравивши све присутне. У даљем излагању, у складу са предлогом  
из позива за седницу, предложио је  дневни ред који је једногласно 
усвојен 

Д Е В Н И      Р Е Д: 
 
1.Утврђивање предлога Пропозиције МИНИ лиге општине Бор. 
2.Доношење Одлуке о датуму почетка такмичења и усвајање распореда 
МИНИ лиге општине Бор. 
3.Утврђивање  и доношење ОДЛУКЕ о висини чланарине и начину 
плаћања. 
4.Извлачење такмичарских бројева. 
5..Разматрање и доношење ОДЛУКЕ о наградама: 
 - голови за ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Петар Радовановић“ 
 - награде за најбоље екипе и појединце. 
6.Текућа питања. 
 

 
Ад – 1 
Пропозиције Мини Лиге основних школа општине Бор допуњују се: 
Члан 3.  
Екипу мора да сачињава најмање 7 а највише 15 играча. 
Време трајање утакмице је 2 x 8 минута  
 
Ад – 2 
После дискусије свих присутних једногласно је усвојен предлог који је дат 
у матерјалу уз дневни ред, да такмичење МИНИ лиге основних школа 
почне 5. маја 2012.године уз распоред места одигравања. Одлучено је да 
се распоред по колима је промени. Због завршетка балон хале у Злоту 
ће се одиграти 5. и 6. коло, а последње 7. коло и проглашење најбољих 
екипа и појединаца ће се одржати у Бору. 
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Ад – 3 
У дискусију у вези достављених предлога о висини чланарине 
руководиоцима екипа и начину плаћања учествовали су Драги 
Величковић, Раде Стојановић, Влатко Тодоровић. После дискусије 
једногласно је донета одлука о предлогу бр.1 
 
Ад – 4 
Извучени су исти такмичарски бројеви за девојчице и дечаке стим да 
руководилац за такмичење води рачуна да једна школа не игра 
истовремено са екипом дечака и девојчица, када се такмичење одвија на 
два МИНИ рукометна терена. 
 
Такмичарски бројеви: 
1. ОШ „Душан Радовић“ (Бор) 
2. ОШ „3.октобар“ (Бор) 
3. ОШ „Вук Караџић“ (Бор) 
4. ОШ „Бранко Радичивић“ (Бор) 
5. ОШ „Петар Радовановић“ (Злот) 
6. ОШ „Станоје Миљковић“ (Брестовац) 
7. ОШ „Свети Сава“ (Бор) 
8. ОШ „Ђура Јакшић“ (Кривељ) 
   
Ад – 5 
Председник Рукометног савеза општине Бор је упознао све присутне да 
је у предходном временском периоду у сарадњи са Мушким рукометним 
клубом Бор донирао 2 (два) пара голова за МИНИ рукомет ОШ 
„3.окотбар“ (Бор) и ОШ „Душан Радовић“ (Бор). ОРС Бор има жељу да у 
сарадњи са РК „Брестовац“ у што краћем временском периоду донира 
МИНИ голове ОШ „Станоје Миљковић“ (Брестовац), док би за ОШ „Вук 
Караџић“ (Бор) МИНИ голове обезбедио РС Бор. Дат је предлог да се за 
потребе ОШ „Петар Радовановић“ (Злот) упути захтев Рукометном 
савезу Србије да помогне са донацијом једног пара голова за МИНИ 
рукомет на име развоја рукомета у мањим срединама и пројекта који 
спроводимо. 
Донета је одлука о следећим наградама: 

� Награде за најбоље екипе у обе категорије су пехари и дипломе. 
� Награде за најбоље појединце у обе категорије. 
� Награда за све школе које учествују су дресови-мајце, донација 

Рукометног савеза Бор. 
  
Ад - 6 
У оквиру ове тачке дневног реда није било дискусије . 
 
Састанак је завршен са радом у 20,20 сати. 
 
    записничар 
Нисић Зоран с.р. 
 
 
у Бору:24.04.2012.г.                                           за Рукометни Савез Бор 
                                                                                   Раде Стојановић 


