
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   XII БРОЈ:  18 
 16. АПРИЛ  

2018. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 
 70 

На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/16), члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/16) и члана 4. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 88/16), Општинско веће 

општине Бор на предлог начелника Општинске управе 

општине Бор,  дана 16. априла 2018. године усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  

И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА 

И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ 

БОР 

 

Члан 1.  

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи, правобранилаштву, 

стручним службама и посебним организацијама („Службени 

лист општине Бор“, број 25/17 и 16/18) , члан 19. мења се и 

гласи: 

„Члан 19. 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционери – изабрана, 

постављена лица и самостални 

извршиоци 

3 

Службеник на положају – I група  

 

1. раднo местo 1 службеник 

Службеник на положају – II група 1. раднo местo  1 службеник 

Службеници- извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 19 19 

Саветник 26 36 

Млађи саветник 13 18 

Сарадник 10 10 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 22 43 

Референт 0 0 

Млађи референт 2 2 

Укупно: 92 радних места 128 службеника 
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Члан 2. 

               Члан 33. мења се и гласи: 

 

„Члан 33. 

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

KAБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

107. Помоћник Председника општине за праћење рада  

Општинске управе         

    број извршилаца:1                                                                                                   

Опис посла:            

-Прати рад Општинске управе;  

-прати задовољство грађана услугама Општинске управе; 

-покреће иницијативе за унапређење рада Општинске 

управе; 

-предлаже доношење одлука и мера за унапређење рада 

Општинске управе; 

-предлаже пројекте од значаја за унапређење рада 

Општинске управе;  

-остварује сарадњу са надлежним министарствима и 

другим надлежним органима и институцијама Републике 

Србије, Управног округа и Општине који су надлежни за 

решавање питања која су из надлежности Општинске 

управе; 

-подноси извештаје и мишљење на захтев председника 

општине о свом раду и по појединим питањама из 

области за коју је постављен; 

-обавља и друге послове у области за које је постављен 

по налогу Председника Општине.  

 

Услови: ВСС- стечена на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, 1 година 

радног искуства, знање енглеског језика, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 

108. Помоћник Председника Општине за  

        комуналну област, туризам  и инфраструктуру    

    број извршилаца:1                                                                  

Опис посла:                                                                                                 

-прати стање у комуналној области на територији 

Општине;  

-остварује сарадњу са свим  јавним предузећима и 

другим извођачима радова на територији општине Бор; 

-истражује потребе грађана за комуналним опремањем; 

-прати стање комуналне опремљености и  

инфраструктуре на територији Општине и предлаже мере 

за отклањање недостатака; 

-учествује у изради програма комуналног опремања 

Општине на годишњем нивоу; 

-учествује у изради пројеката којима се аплицира испред 

Општине, а односе се на комуналну област и опремање; 

-прати стање у области туризма; 

-сарађује са Туристичком организацијом општине Бор;  

-предлаже мере за бољу промоцију туризма; 

--даје упутство надлежним органима, службама и 

предузећима у решавању појединих питања из области за 

коју је постављен; 

-сарађује са надлежним министарствима и другим 

надлежним органима и институцијама Републике Србије, 

Управног округа и Општине који су надлежни за 

решавање питања која се односе на област комуналног 

опремања и туризма; 

-подноси извештаје и мишљење на захтев Председника 

Општине о свом раду и по појединим питањама из 

области за коју је постављен.  

 

Услови: ВСС- стечена на основним студијама у трајању 

од најмање четири године, 240 ЕСПБ,  у образовно-

научном пољу друштвено хуманистичких наука, област 

економске науке, стечено звање дипломирани 

економиста или и стечена на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у 

образовно-научном пољу техничко-технолошке науке, 

област биотехничке науке и стечено звање дипломирани 

инжењер пољопривреде или стечена на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 240 

ЕСПБ, у образовно-научном пољу техничко-технолошке 

науке, област технолошко инжењерство и стечено звање 

дипломирани инжењер технологије  или  стечена на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, 

240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу техничко-

технолошке науке, област машинско инжењерство, 

стечено звање дипломирани инжењер машинства или 

стечена на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу 

интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне ИМТ и двопредметне студије и 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места   

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места 6 8 

Пета врста радних места 6 20 

Укупно: 12 радна места 28 намештеника 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Службеници-извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник   

Виши референт   

Референт   

Млађи референт 1 3 

Број намештеника 1 1 

Укупно: 5 7 



3        БРОЈ 18                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                 16. април 2018.                                            

 
стечено звање дипломирани туризмолог, 1 година радног 

искуства. 

 

109. Помоћник Председника Општине за област 

здравства                       

                                                               број извршилаца:1 

Опис посла:    

-прати стање у области здравста на територији Општине;  

-остварује сарадњу са свим  установама у области 

здравства чији је оснивач општина Бор; 

-истражује потребе грађана за пружањем здравстене 

зажштите и задовољство грађана степеном пружене 

здравствене заштите; 

-прати стање комуналне опремљености здравствених 

установа чији је оснивач општина Бор;  

-учествује у изради програма финансирања здравствених 

установа чији је оснивач општина Бор као и у изради  

изради пројеката којима се аплицира испред Општине, а 

односе се на област здравства; 

--даје упутство надлежним органима установа из области 

за коју је постављен; 

-сарађује са надлежним министарствима и другим 

надлежним органима и институцијама Републике Србије, 

Управног округа и Општине који су надлежни за 

решавање питања која се односе на област здравства; 

-подноси извештаје и мишљење на захтев Председника 

Општине о свом раду и по појединим питањама из 

области за коју је постављен.  

 

Услови: ССС - правног, економског, здравственог или  

друштвеног смера, 1 година радног искуства. 

 

110. Шеф кабинета 

 

Звање:млађи саветник    

                         број службеника 1 

Опис посла: 

-Руководи, координира и организује рад запослених у 

Кабинету председника општине; 

-прати, координира и врши евиденцију дневних и 

дугорочних активности и обавеза председника општине;  

-стара се о правилном и благовременом обављњу послова 

у Кабинету; обезбеђује да се активности у Кабинету 

одвијају по плану и отклања слабости или недостатке у 

раду;  

-прати текуће активности председника општине и 

прикупља податке од значаја за рад председника 

општине од свих органа, организација и посебних 

служби, јавних предузећа и јавних служби;  

-припрема информације, стручне анализе, мишљења, 

извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за 

председника општине; припрема материјале од значаја за 

састанак Колегијума; припрема годишње извештаје о 

раду председника општине;  

-стара се о остваривању сарадње председника општине са 

одговарајућим државним органима, организацијама и 

телима, као и са међународним организацијама и 

институцијама; стара се о благовременом извршавању 

обавеза председника општине;  

-стара се о усклађености сарадње Кабинета са другим 

организационим јединицама; 

-одржава редовне састанке са помоћницима председника 

општине; 

-врши послове пријема странака које се непосредно 

обраћају председнику општине у циљу решавања по 

њиховим представкама, притужбама, захтевима и 

молбама; 

-уноси, обрађује и верификује податке и документа 

настала у раду, у електронску базу података;  

-сарађује са председником и секретаром Скупштине 

Општине и члановима Општинског већа и начелником 

Општинске управе;  

-сарађује са другим унутрашњим једницима у 

Општинској управи. 

 

Услови: ВСС-стечена на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, 1 година 

радног искуства, знање енглеског језика, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет) и положен 

стручни државни испит.   

 

111. Координатор за односе са јавношћу 

 

Звање:млађи саветник                     

                                                              број службеника:1 

Опис посла: 

-редовно извештава јавност о раду и активностима 

председника општине и других органа, организација и 

служби општине; 

-организује скупове за медије (конференције за 

новинаре) и друге медијске догађаје (media events);  

-остварује интерну и екстерну комуникацију;  

-организује израду промотивних материјала; одржава 

сталну комуникацију са медија;  

-спроводи активности из домена односа са јавношћу и 

обавља друге послове по налогу шефа Кабинета и 

председника општине.   

 

Услови: ВСС -  стечена на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, најмање 

годину дана радног искуства у струци, знање енглеског 

језика, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет) и положен стручни државни испит. 

 

112. Послови програмирања и администрације WEB 

сервиса  

 

Звање:млађи саветник      

                                                                 број службеника:1 

Опис посла: 

-учествује у изради нових пројеката,  

-врши одржавање постојећих апликација,  

-прави, чува и одржава документацију апликације,  

-проучава и практично примењује нове методе у 

системској анализи и програмирању,  

-учестује у активностима планирања, развоја и 

одржавања информационих сервиса управе који 

обухватају www. корисничке сервисе и ftp. сервисе,  

-учествује у активностима планирања, развоја и 

одржавања посебних база података – информационих 

система доступних путем мреже,  

-стара се о функционалности и изгледу садржаја који се 

објављује,  

-прикупља све информације које је неопходно објавити 

на сајту, врши одабир оних информација које је потребно 

објавити и исте објављује,  

-одговоран је за дневно ажурирање вести – информација 

на сајту,  

-врши верификацију корисникаи свих потребних 

података,  

-врши прикупљање релевантних података од корисника,  

-обавља и друге послове по налогу Председника општине 

и шефа Кабинета.  
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Услови: ВСС - стечена на студијама другог степена из 

области природно-математичких наука – рачунарске 

науке (основне академске студије у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно дипломирани информатичар 

са стеченим образовањем на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, 1 година радног 

искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни 

државни испит. 

 

113. Послови пријемне канцеларије и протокола 

Председника Општине 

Звање: намештеник у четвртој групи              

                                                         број намештеника:1 

Опис посла : 

-обавља послове пријемне канцеларије за Председника 

општине Бор; 

-врши евидентирање пријава грађана који траже пријем 

код Председника Општине;  

-стара се о благовременом заказивању састанака и 

седница;  

-сачињава распоред пријема грађана код Председника 

општине; 

-обавештава грађане о заказаним терминима за пријем 

код Председника општине Бор;  

-врши и друге административне, техничке  и друге 

послове по налогу шефа Кабинета и Председника 

Општине.  

Услови: КВ радник рударског смера.“   

                                                  

Члан 3.  

    Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

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

 

    Број: 110-10/2018-IV 

    У Бору, 16. 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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              На основу  члана 17.  и  19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 

РС“ бр. 41/09, 53/10,101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14  и 

96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС и 24/18)  и  члана 67. 

Статута општине Бор ( „Службени лист општине Бор“ 

бр. 06/15 – пречишћени текст) Општинско веће општине  

Бор, на седници одржаној дана 16. априла  2018. године, 

донело је  

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ   

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР за 

2018. годину 
                                                                                                                 

 I  Програмoм коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на путевима општине Бор за 

2018. годину утврђује се начин коришћења средстава од 

наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на 

територији општине Бор, за активности које се током 

2018. године планирају у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима. 

 

II  Средства за реализацију Програма, предвиђена у 

укупном износу од 2.200.000,00 динара, на основу 

Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину 

(''Службени лист општине Бор'' бр. 30/17). 

 Коришћење наведених средстава биће 

засновано на принципу финансирања програмских 

задатака из реалних извора и по динамици која 

обезбеђује реализацију расхода по утврђеним 

приоритетима до нивоа реализованих прихода. Уколико 

се приходи не остварују у планираном износу, 

програмске активности реализоваће се према степену 

приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја. 

 

III У складу са чланом 19. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог 

Програма биће усмерена за унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима и то за следеће намене: 

 

Услуге информисања 

јавности (промотивни 

спотови или ТВ емисије 

које промовишу 

безбедност саобраћаја, а 

према процени Савета)                                            

 

1.000,00 

Репрезентација и 

поклони-акција “Шта 

знаш о саобраћају“                              

 

100.000,00 

Саобраћајна студија                                                                                              1.000,00 

Текуће поправке и 

одржавање постојећег 

видео надзора 

(индустријски media 

конвертор и PoE switch 4 

портни 100/1000Mb/s...) 

 

797.000,00 

Набавка опреме за видео 

надзор 
 1.000.000,00 

Опрема за саобраћај  1.000,00 

Материјал за посебне 

намене (пијане наочаре) 
 100.000,00 

Одласци на семинаре, 

сајмове, Навак за 

чланове Савета 

 200.000,00 

  

IV Савет за безбедност саобраћаја достављаће 

Општинском већу Годишњи извештај о реализацији 

Програма коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја. 

 

V Стручне и администартивно – техничке послове у вези 

са реализацијом Програма, обавља Општинска управа 

Бор, сагласно конкретним задацима, везаним за рад 

Савета за безбедност саобраћаја.  

 

VI Даном ступања на снагу овог програма престаје да 

важи Програм коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Бор за 2017. годину (''Службени 

лист општине Бор'' бр. 7/17 и 23/17). 

 

VII Oвај програм ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 

  

Број:  401-293/2018- IV 

       У  Бору,  16. 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. 

 

               

                 

к
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На основу члана 7. Пословника о раду 

Општинског већа општине Бор (''Службени лист 

општине Бор'', бр. 29/14), Општинско веће општине Бор, 

на седници одржаној 16. априла 2018. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о задужењу чланова Општинског већа општине Бор 

за одређене области 

 

I 
Овим решењем задужују се чланови 

Општинског већа општине Бор за одређене области из 

надлежности општине, и то: 

 

1. Љубиша Репеђић, за област пољоприведе; 

2. Данијел Алексић, за област ванредне  

ситуације;  

3. Добрица Ђурић, за област социјалне заштите 

и друштвене бриге о деци; 

 4. Тамара Пауновић, за област образовања;    

 5. Милена Станојковић, за област културе и 

информисања;  

 6. Игор Јанковић, за област спорта;  

 7. Срећко Здравковић, за област омладине и 

пројекте;  

 8. Славиша Фришковић, за област јавна 

предузећа и установе;  

 9. Бобан Јаношевић, за област руралног развоја.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

II 

 Чланови Општинског већа, у оквиру задужења 

из тачке I овог решења, имају право и дужност да 

предлажу расправљање појединих питања, дају 

иницијативе за припремање одлука и других аката које 

доноси Скупштина општине и да остварују сарадњу са 

свим субјектима из области за коју су задужени (јавна 

предузећа, установе, надлежно одељење Општинске 

управе, месне заједнице и др). 

 

III 

Даном ступања на снагу овог решења престаје 

да важи Решење о задужењу чланова Општинског већа 

општине Бор за одређене области (''Службени лист 

општине Бор'' број: 12/17). 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 

Број: 020-24/2018-IV  

У Бору, 16. 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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На основу члана 76. став 10. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр), Уредбе о 

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у 

култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине, односно 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

бр.105/16 и 112/17), члана 8. став 3. Одлуке о 

расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за 

финансирање или суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области  културе на 

територији општине Бор у 2018. години („Службени лист 

општине Бор“ бр.7/18), а у складу са расписаним Jавним 

позивом за учешће на конкурсу за финансирање или 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса 

у области културе на територији општине Бор у 2018. 

години бр. 401-110/2018-III од 19. фебруара 2018.године, 

начелник Општинске управе општине Бор  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури из буџета 

општине Бор у 2018. години 

 

I 

 Овим решењем утврђује се расподела средстава 

за финансирање или суфинансирање пројеката у култури 

из буџета општине Бор опредељених  Одлуком о буџету 

општине Бор за 2018. годину („Службени лист општине 

Бор“, бр.30/17) у оквиру Програма 13 – Развој културе; 

Програмска активност 1201-0002; функција 820; позиција 

190; економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама - култура у износу од 

1.000.000,00 динара. 

По расписаном Јавном позиву за учешће на 

конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката 

за остваривање јавног интереса у области културе на 

територији општине Бор у 2018. години бр. 401-110/2018-

III од 19.2.2018.године, a према Одлуци о избору 

пројеката у култури општине Бор у 2018. години 

Kомисије за избор пројеката  у култури општине Бор бр. 

401-278/2018-III-01 од 4. априла 2018.године одобрено је 

финансирање, односно суфинансирање следећих 

пројеката:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. 

б. 
Бр. пријаве 

Кул. 

обл. 
Подносилац пријаве Корисник средстава Назив пројекта 

Одобрена 

средства / 

дин. 

1 
401- 212 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
10 СКС Драго Чех СКС Драго Чех 

Допринос и значај 

Словенаца у развоју 

борског рудника у XX веку 
40.000 

2 
401- 217 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
12 УГ ''Пиштаљка'' УГ ''Пиштаљка'' 

Књижевност и отпор у 

Бору 1989-2015. 
60.000 

3 
401- 218 /2018-III-01 

од  20.3.2018.г. 
5 

КУД МЗ ''Ново 

селиште'' 
КУД МЗ ''Ново селиште'' 

„XIII International folklore 

festival St.Joach in 

Osogovski“ 
100.000 

4 
401- 225 /2018-III-01 

од  21.3.2018.г. 
5 

Удружење 

пензионера општине 

Удружење пензионера 

општине Бор - Актив 

Старост је ризница 

искустава и путоказ за 
27.000 
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Бор - Актив жена жена младе 

5 
401- 230 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД ''Милан Васић 

Перица'' Д.Б.Река 

КУД ''Милан Васић 

Перица'' Д.Б.Река 

Сабор српске игре 

„Духови“ 
20.000 

6 
401- 231 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД ''Петар 

Радовановић'' Злот 

КУД ''Петар Радовановић'' 

Злот 

Традиционална 

манифестација „Бакљада“ 

Злот 2018. 
34.000 

7 
401- 232 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД „Бањица“ 

Кривељ 
КУД „Бањица“ Кривељ 

Гостовања КУД „Бањица“ 

Кривељ ван општине Бор 
35.000 

8 
401- 233 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 УГ ''Вејв Бор'' УГ ''Вејв Бор'' Лост енд фаунд фестивал 100.000 

9 
401- 235 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
2 

КУД ''Бранко Олар'' 

Слатина 

КУД ''Бранко Олар'' 

Слатина 

Сабор игре „Слатина 2018. 

и Оларијада“ 
40.000 

10 
401- 236 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 КУД ''Стол'' Бучје КУД ''Стол'' Бучје 

Набавка опреме за 

учеснике КУД „Стол“ Бучје 
35.000 

11 
401- 242 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 КУД „Лука“ Лука КУД „Лука“ Лука 

16. Сабор народног 

стваралаштва Тимочке 

крајине Лука 
5.000 

12 
401- 243 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КУД ''Ђидо'' 

Брестовац 
КУД ''Ђидо'' Брестовац Чувари традиције 60.000 

13 
401- 244 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

Удружење Влаха 

''Примовара'' Злот 

Удружење Влаха 

''Примовара'' Злот 
Сајам етно хране 40.000 

14 
401- 245 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КУД „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

КУД „Бранислав Нушић“ 

Шарбановац 

Набавка материјала за 

израду ношњи 
35.000 

15 
401- 246 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
3 

УЛУ ''Ване 

Живадиновић'' 

УЛУ ''Ване 

Живадиновић'' 
Лепоте борског краја 90.000 

16 
401- 251 /2018-III-01 

од 23.3.2018.г. 
5 КУД  ''Ром'' Бор КУД  ''Ром'' Бор 

Путовање градовима 

Србије манифестација Рома 

у Бору 
60.000 

17 
401- 252 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
4 УГ ''РЕАБ'' УГ ''РЕАБ'' 

Ромско драмско 

стваралаштво 
70.000 

18 
401- 255 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КПД ''Петар Јенић'' 

Оштрељ 

КПД ''Петар Јенић'' 

Оштрељ 

Међународни фолклорни 

фестивал „Гергевден“ 

Антимово у Бугарској 
35.000 

19 
401- 256 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
8 Фото клуб ''Балкан'' Фото клуб ''Балкан'' Бор из угла фотографа 54.000 

20 

401- 258 /2018-III-01 

од  26.3.2018.г. 

пош.23.3.2018.г. 

5 КУД Ветерана Бор КУД Ветерана Бор 
Приказ стваралаштва у 

земљи и иностранству 
60.000 

УКУПНО: 1.000.000 

 
II 

 Не одобравају се средства за следеће пријаве и 

неће се финансирати следећи пројекти: 

1. УЛУ „ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ“, бр.пријаве  

401-247/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат „За 

лепшу и модернију галерију у Бору“,  

2. УДРУЖЕЊЕ „ЕКО БАШТИНА“, бр.пријаве  

401-248/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Бачијање“,  

3. УДРУЖЕЊЕ „ЕКО БАШТИНА“, бр.пријаве  

401-249/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Интернационални исток Србије“,  

4. ЈОВАН Г. СТОЈАДИНОВИЋ , бр.пријаве 401- 

250/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Штампање књиге подносиоца „Моја енциклопедија“. 

 

III 

 Одбацују се пријаве које не испуњавају услове 

за учешће на конкурсу: 

1. ДАЛИБОР ДОБЕРШЕК, бр.пријаве 401- 

213/2018-III-01 од 19.3.2018. године, са корисником 

средстава Алфабета д.о.о. за пројекат „Дечији рок бенд“, 

2. ДАЛИБОР ДОБЕРШЕК, бр.пријаве 401- 

214/2018-III-01 од 19.3.2018. године, са корисником 

средстава огранак Туристика, Алфабета д.о.о. за пројекат 

„Видео промоција Бора и околине путем друштвених 

мрежа“, 

3. ДАЛИБОР ДОБЕРШЕК , бр.пријаве 401- 

215/2018-III-01 од 19.3.2018. године, са корисником 

средстава огранак Туристика, Алфабета д.о.о. за пројекат 

„Допуна пројекта „Бор из ваздуха“ – 3Д виртуелне туре 

Бора и околине из ваздуха“,  

4. УДРУЖЕЊЕ РОМА „АМАЛ“, бр.пријаве 401- 

253/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат „Особе 

са инвалидитетом у култури“,  

5. УГ „ВИЛЛАГЕ“ ЗЛОТ , бр.пријаве 401- 

254/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Међународни фестивал фолклора „Малиник“,  
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6. УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА ЏЕЗ, ЗАБАВНЕ И  

НАРОДНЕ МУЗИКЕ, бр.пријаве 401-257/2018-III-01 од 

23.3.2018. године, за пројекат „Природне песме 

(путевима прошлих времена)“. 

IV 

 Учесници конкурса који су добили мањи износ 

средстава од траженог, дужни су да, без одлагања, а 

најкасније у року од 8 дана од дана објављивања Решења 

на сајту општине Бор, доставе нову спецификацију 

трошкова у складу са додељеним средствима, односно 

изјаву којом одустају од средстава која су им додељена. 

 

V 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу“ општине Бор и на веб-

сајту општине Бор. 

 Решење о расподели средстава доставља се 

сваком учеснику конкурса. 

  

VI 

 Oво решење је коначно и основ је за 

закључивање уговора са подносиоцем који је добио 

средства за финансирање или суфинансирање пројектних 

активности. 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 Средства за финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури, опредељена су Одлуком о буџету 

општине Бор за 2018. годину („Службени лист општине 

Бор“, бр.30/17) и планирана у оквиру Програма 13 – 

Развој културе; Програмска активност 1201-0002; 

функција 820; позиција 190; економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама - култура у 

износу од 1.000.000,00 динара. 

У складу са чланом 76. став 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-

исправка) и Уредбом о критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у култури („Службени гласник 

РС“ бр. 105/16 112/17),  Општинска управа општине Бор 

донела је Одлуку о расписивању јавног позива за учешће 

на конкурсу за финансирање или суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области  

културе на територији општине Бор у 2018. години 

(„Службени лист општине Бор“ бр.7/18). На основу члана 

4. Одлуке, начелник Општинске управе општине Бор 

расписао је Jавни позив за учешће на конкурсу за 

финансирање или суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области културе на 

територији општине Бор у 2018. години бр. 401-110/2018-

III од 19. фебруара 2018.године.  

 

На конкурс су пристигле следеће пријаве: 

 

Р. 

б. 
Бр. пријаве 

Кул. 

обл. 
Подносилац пријаве Корисник средстава Назив пројекта 

1 
401- 212 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
10 СКС Драго Чех СКС Драго Чех 

Допринос и значај Словенаца у 

развоју борског рудника у XX веку 

2 
401- 213 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
2 Далибор Добершек Алфабета д.о.о. Дечији рок бенд (7-13 год.) 

3 
401- 214 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
6 Далибор Добершек 

Огранак Туристика, 

Алфабета д.о.о. 

Видео промоција Бора и околине 

путем друштвених мрежа 

4 
401- 215 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
8 Далибор Добершек 

Огранак Туристика, 

Алфабета д.о.о. 

Допуна пројекта „Бор из ваздуха“ – 

3Д виртуелне туре Бора и околине 

из ваздуха 

5 
401- 217 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
12 УГ ''Пиштаљка'' УГ ''Пиштаљка'' 

Књижевност и отпор у Бору 1989-

2015. 

6 
401- 218 /2018-III-01 

од  20.3.2018.г. 
5 КУД МЗ ''Ново селиште'' КУД МЗ ''Ново селиште'' 

„XIII International folklore festival 

St.Joach in Osogovski“ 

7 
401- 225 /2018-III-01 

од  21.3.2018.г. 
5 

Удружење пензионера 

општине Бор - Актив жена 

Удружење пензионера 

општине Бор - Актив 

жена 

Старост је ризница искустава и 

путоказ за младе 

8 
401- 230 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД ''Милан Васић 

Перица'' Д.Б.Река 

КУД ''Милан Васић 

Перица'' Д.Б.Река 
Сабор српске игре „Духови“ 

9 
401- 231 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД ''Петар Радовановић'' 

Злот 

КУД ''Петар Радовановић'' 

Злот 

Традиционална манифестација 

„Бакљада“ Злот 2018. 

10 
401- 232 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 КУД „Бањица“ Кривељ КУД „Бањица“ Кривељ 

Гостовања КУД „Бањица“ Кривељ 

ван општине Бор 

11 
401- 233 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 УГ ''Вејв Бор'' УГ ''Вејв Бор'' Лост енд фаунд фестивал 

12 
401- 235 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
2 

КУД ''Бранко Олар'' 

Слатина 

КУД ''Бранко Олар'' 

Слатина 

Сабор игре „Слатина 2018. и 

Оларијада“ 

13 
401- 236 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 КУД ''Стол'' Бучје КУД ''Стол'' Бучје 

Набавка опреме за учеснике КУД 

„Стол“ Бучје 

14 
401- 242 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 КУД „Лука“ Лука КУД „Лука“ Лука 

16. Сабор народног стваралаштва 

Тимочке крајине Лука 

15 
401- 243 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 КУД ''Ђидо'' Брестовац КУД ''Ђидо'' Брестовац Чувари традиције 
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16 
401- 244 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

Удружење Влаха 

''Примовара'' Злот 

Удружење Влаха 

''Примовара'' Злот 
Сајам етно хране 

17 
401- 245 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КУД „Бранислав Нушић“ 

Шарбановац 

КУД „Бранислав Нушић“ 

Шарбановац 

Набавка материјала за израду 

ношњи 

18 
401- 246 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
3 УЛУ ''Ване Живадиновић'' 

УЛУ ''Ване 

Живадиновић'' 
Лепоте борског краја 

19 
401- 247 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
3 УЛУ ''Ване Живадиновић'' 

УЛУ ''Ване 

Живадиновић'' 

За лепшу и модернију галерију у 

Бору 

20 
401- 248 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 Удружење ''Еко баштина'' Удружење ''Еко баштина'' Бачијање 

21 
401- 249 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 Удружење ''Еко баштина'' Удружење ''Еко баштина'' Интернационални исток Србије 

22 
401- 250 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
1 Јован Г. Стојадиновић 

Штампарија „Терција 

д.о.о.“ Бор 

Штампање књиге подносиоца 

„Моја енциклопедија“ 

23 
401- 251 /2018-III-01 

од 23.3.2018.г. 
5 КУД  ''Ром'' Бор КУД  ''Ром'' Бор 

Путовање градовима Србије 

манифестација Рома у Бору 

24 
401- 252 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
4 УГ ''РЕАБ'' УГ ''РЕАБ'' Ромско драмско стваралаштво 

25 
401- 253 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
1 Удружење Рома ''Амал'' Удружење Рома ''Амал'' Особе са инвалидитетом у култури 

26 
401- 254 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
2 УГ ''Виллаге'' Злот УГ ''Виллаге'' Злот 

Међународни фестивал фолклора 

„Малиник“ 

27 
401- 255 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КПД ''Петар Јенић'' 

Оштрељ 

КПД ''Петар Јенић'' 

Оштрељ 

Међународни фолклорни фестивал 

„Гергевден“ Антимово у Бугарској 

28 
401- 256 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
8 Фото клуб ''Балкан'' Фото клуб ''Балкан'' Бор из угла фотографа 

29 
401- 257 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
2 

Удружење музичара џеза, 

забавне и народне музике 

Мулти етнички центар за 

развој региона Дунав 21 

Природне песме (путевима 

прошлих времена) 

30 

401- 258 /2018-III-01 

од  26.3.2018.г. 

пош.23.3.2018.г. 

5 КУД Ветерана Бор КУД Ветерана Бор 
Приказ стваралаштва у земљи и 

иностранству 

Начелник Општинске управе општине Бор донео је Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури 

општине Бор („Службени лист општине Бор“ бр.14/18 и 15/18). 

Комисија за избор пројеката у култури ( у даљем тексту: Комисија) је, након одржаних седница на којима је 

приступила увиду, прегледу и разматрању приспелих пријава, донела Одлуку о избору пројеката у култури општине Бор у 

2018. години бр. 401-278/2018-III-01 од 4. априла 2018.године по којој ће се финансирати односно суфинансирати следећи 

пројекти: 

 

Р. 

б. 
Бр. пријаве 

Кул. 

обл. 
Подносилац пријаве Корисник средстава Назив пројекта 

Одобрена 

средства / 

дин. 

1 
401- 212 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
10 СКС Драго Чех СКС Драго Чех 

Допринос и значај 

Словенаца у развоју 

борског рудника у XX веку 
40.000 

2 
401- 217 /2018-III-01 

од  19.3.2018.г. 
12 УГ ''Пиштаљка'' УГ ''Пиштаљка'' 

Књижевност и отпор у 

Бору 1989-2015. 
60.000 

3 
401- 218 /2018-III-01 

од  20.3.2018.г. 
5 

КУД МЗ ''Ново 

селиште'' 
КУД МЗ ''Ново селиште'' 

„XIII International folklore 

festival St.Joach in 

Osogovski“ 
100.000 

4 
401- 225 /2018-III-01 

од  21.3.2018.г. 
5 

Удружење 

пензионера општине 

Бор - Актив жена 

Удружење пензионера 

општине Бор - Актив 

жена 

Старост је ризница 

искустава и путоказ за 

младе 
27.000 

5 
401- 230 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД ''Милан Васић 

Перица'' Д.Б.Река 

КУД ''Милан Васић 

Перица'' Д.Б.Река 

Сабор српске игре 

„Духови“ 
20.000 

6 
401- 231 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД ''Петар 

Радовановић'' Злот 

КУД ''Петар Радовановић'' 

Злот 

Традиционална 

манифестација „Бакљада“ 

Злот 2018. 
34.000 
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7 
401- 232 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 

КУД „Бањица“ 

Кривељ 
КУД „Бањица“ Кривељ 

Гостовања КУД „Бањица“ 

Кривељ ван општине Бор 
35.000 

8 
401- 233 /2018-III-01 

од  22.3.2018.г. 
9 УГ ''Вејв Бор'' УГ ''Вејв Бор'' Лост енд фаунд фестивал 100.000 

9 
401- 235 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
2 

КУД ''Бранко Олар'' 

Слатина 

КУД ''Бранко Олар'' 

Слатина 

Сабор игре „Слатина 2018. 

и Оларијада“ 
40.000 

10 
401- 236 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 КУД ''Стол'' Бучје КУД ''Стол'' Бучје 

Набавка опреме за 

учеснике КУД „Стол“ Бучје 
35.000 

11 
401- 242 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 КУД „Лука“ Лука КУД „Лука“ Лука 

16. Сабор народног 

стваралаштва Тимочке 

крајине Лука 
5.000 

12 
401- 243 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КУД ''Ђидо'' 

Брестовац 
КУД ''Ђидо'' Брестовац Чувари традиције 60.000 

13 
401- 244 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

Удружење Влаха 

''Примовара'' Злот 

Удружење Влаха 

''Примовара'' Злот 
Сајам етно хране 40.000 

14 
401- 245 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КУД „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

КУД „Бранислав Нушић“ 

Шарбановац 

Набавка материјала за 

израду ношњи 
35.000 

15 
401- 246 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
3 

УЛУ ''Ване 

Живадиновић'' 

УЛУ ''Ване 

Живадиновић'' 
Лепоте борског краја 90.000 

16 
401- 251 /2018-III-01 

од 23.3.2018.г. 
5 КУД  ''Ром'' Бор КУД  ''Ром'' Бор 

Путовање градовима 

Србије манифестација Рома 

у Бору 
60.000 

17 
401- 252 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
4 УГ ''РЕАБ'' УГ ''РЕАБ'' 

Ромско драмско 

стваралаштво 
70.000 

18 
401- 255 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
10 

КПД ''Петар Јенић'' 

Оштрељ 

КПД ''Петар Јенић'' 

Оштрељ 

Међународни фолклорни 

фестивал „Гергевден“ 

Антимово у Бугарској 
35.000 

19 
401- 256 /2018-III-01 

од  23.3.2018.г. 
8 Фото клуб ''Балкан'' Фото клуб ''Балкан'' Бор из угла фотографа 54.000 

20 

401- 258 /2018-III-01 

од  26.3.2018.г. 

пош.23.3.2018.г. 

5 КУД Ветерана Бор КУД Ветерана Бор 
Приказ стваралаштва у 

земљи и иностранству 
60.000 

УКУПНО: 1.000.000 

 
У образложењу Одлуке Комисија је навела   да 

је увидом у приспелу документацију проверила 

правовременост и комплетност свих пристиглих пријава, 

након чега је утврдила да следећи пројекти не 

испуњавају услове за учешће на Конкурсу: 
 

1. ДАЛИБОР ДОБЕРШЕК, бр.пријаве 401- 

213/2018-III-01 од 19.3.2018. године, са корисником 

средстава Алфабета д.о.о. за пројекат „Дечији рок 

бенд“, област 2 - Подносилац пријаве не испуњава 

услове конкурса, јер корисник средстава у опису 

делатности нема област културе, а право учешћа на 

конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења 

регистрована за обављање делатности културе, 

појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у 

култури), као и други субјекти у култури са територије 

општине Бор. 

2. ДАЛИБОР ДОБЕРШЕК, бр.пријаве 401- 

214/2018-III-01 од 19.3.2018. године, са корисником 

средстава огранак Туристика, Алфабета д.о.о. за 

пројекат „Видео промоција Бора и околине путем 

друштвених мрежа“, област 6 - Подносилац пријаве не 

испуњава услове конкурса, јер је корисник средстава 

огранак који, по члану 567. Закона о привредним 

друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 

83/2014 - др. закон и 5/2015), нема статус правног лица, а 

право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и 

друга удружења регистрована за обављање делатности 

културе, појединци (уметници, сарадници, односно 

стручњаци у култури), као и други субјекти у култури са 

територије општине Бор.Такође, корисник средстава у 

опису делатности нема област културе, као што ни сам 

пројекат није примарно у сфери културе.  

3. ДАЛИБОР ДОБЕРШЕК , бр.пријаве 401- 

215/2018-III-01 од 19.3.2018. године, са корисником 

средстава огранак Туристика, Алфабета д.о.о. за 

пројекат „Допуна пројекта „Бор из ваздуха“ – 3Д 

виртуелне туре Бора и околине из ваздуха“, област 8 - 

Подносилац пријаве не испуњава услове конкурса, јер је 

корисник средстава огранак који, по члану 567. Закона о 

привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), нема статус 

правног лица, а право учешћа на конкурсу имају 

установе, уметничка и друга удружења регистрована за 

обављање делатности културе, појединци (уметници, 

сарадници, односно стручњаци у култури), као и други 

субјекти у култури са територије општине Бор.Такође, 

корисник средстава у опису делатности нема област 

културе, као што ни сам пројекат није примарно у сфери 

културе. 

4. УДРУЖЕЊЕ РОМА „АМАЛ“, бр.пријаве  

401-253/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Особе са инвалидитетом у култури“, област 1 - 

Подносилац пријаве не испуњава услове конкурса јер 
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није доставио комплетну документацију (рецензија, 

превод), уз допис да не постоји могућност допуне исте.  

5. УГ „ВИЛЛАГЕ“ ЗЛОТ , бр.пријаве 401- 

254/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Међународни фестивал фолклора „Малиник““, 

област 2 - Подносилац пријаве не испуњава услове 

конкурса јер, на основу извештаја Одељења за финансије 

Општинске управе Бор бр. 401-3-417/2018-III-04 од 

2.априла 2018.године, није испунио уговорне обавезе из 

претходног  периода према Општини Бор по конкурсу 

спроведеном на основу Одлуке о критеријумима и 

поступку доделе средстава из буџета општине Бор за 

финансирање и суфинансирање програма и пројеката од 

јавног интереса („Сл. лист општине Бор“, бр. 3/15) 

односно, није оправдао сва пренета средства, нити је 

извршио повраћај средстава у буџет општине Бор.  

6. УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА ЏЕЗ, ЗАБАВНЕ И  
НАРОДНЕ МУЗИКЕ, бр.пријаве 401-257/2018-III-01 од 

23.3.2018. године, са корисником средстава 

Мултиетнички центар за развој региона Дунав 21, за 

пројекат „Природне песме (путевима прошлих 

времена)“, област 2 - Подносилац пријаве не испуњава 

услове конкурса, јер се у пријави појављују два правна 

лица, једно као подносилац пријаве, а друго као корисник 

средстава, што није у складу са условима конкурса по 

тaчки III Јавног позиву за учешће на конкурсу за 

финансирање или суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области културе на 

територији општине Бор у 2018. години бр. 401-110/2018-

III од 19. фебруара 2018.године, где се каже: „Уколико је 

подносилац пријаве физичко лице, корисник средстава 

може бити искључиво правно лице преко кога се 

остварује пројекат, партнер подносиоца пројекта или 

који на други начин учествује у пројекту.“. 

У образложењу Одлуке Комисија је такође 

навела да је применом критеријума и мерила за оцену 

пројеката дефинисаних Јавним позивом извршила 

вредновање 24 пројекта који испуњавају услове Јавног 

позива и оценила их на следећи начин: 

 

- Одобрени пројекти: 

1. СКС ДРАГО ЧЕХ, бр.пријаве 401-212/2018-III- 

01 од 19.3.2018. године, за пројекат „Допринос и значај 

Словенаца у развоју борског рудника у XX веку“, 

област 10 - Став Комисије приликом оцењивања био је 

да пројекат задовољава начело очувања културног и 

историјског наслеђа, са посебним вредновањем 

заступљености националне мањине у реализацији 

пројекта. При разматрању финансијског  плана, став 

Комисије био је да  исти не задовољава критеријуме 

економичности и усклађености са пројектним 

активностима, те Комисија није могла у потпуности да 

подржи пројекат. 

2. УГ „ПИШТАЉКА“, бр.пријаве 401-217/2018- 

III-01 од 19.3.2018. године, за пројекат „Књижевност и 

отпор у Бору 1989-2015.“, област 12 - Став Комисије 

приликом оцењивања био је да пројекат у потпуности 

задовољава аутентичност, иновативност и креативност у 

приступу и обради програма. Комисија је, такође, 

посебно вредновала чињеницу да је у овој области 

пристигла само једна пријава, те је и јачање културне 

разноликости било начело којим се Комисија водила 

приликом одабира пројекта. 

3. КУД МЗ „НОВО СЕЛИШТЕ“, бр.пријаве 401- 

218/2018-III-01 од 20.3.2018. године, за пројекат „XIII 

International folklore festival St.Joach in Osogovski“, 

област 5 - Став Комисије био је да културно-уметничка 

друштва која нису у програму Центра за културу 

општине Бор и као таква се ни на један начин  не 

финансирају из буџета општине Бор, буду додатно 

вреднована. Комисија је приликом оцењивања утврдила 

да пројекат задовољава начело подстицања  културног и 

уметничког стваралаштва кроз рад са млађим секцијама и 

њихово директно учешће у реализацији пројекта. 

4. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ  

БОР АКТИВ ЖЕНА, бр.пријаве 401-225/2018-III-01 од 

21.3.2018. године, за пројекат „Старост је ризница 

искустава и путоказ за младе“, област 5 - Став 

Комисије приликом оцењивања био је да се подржи 

континуитет и интеракција са општинама из округа које 

учествују у пројекту. Комисија је посебно вредновала 

утицај на циљну групу и угрожену категорију која је 

обухваћена пројектом. 

5. КУД „МИЛАН ВАСИЋ ПЕРИЦА“ ДБР,  

бр.пријаве 401-230/2018-III-01 од 22.3.2018. године, за 

пројекат „Сабор српске игре „Духови““, област 9 - 

Комисија се приликом оцењивања водила чињеницом да 

је заступљеност сеоских КУД-ова у пројектном 

финансирању минимална, те је посебно обратила пажњу 

на неуједначеност у искуству самих организација и 

субјеката приликом писања и попуњавања пројектне 

документације. Такође, уз консултације Одељења за 

финансије Општинске управе Бор, Комисија није могла 

да одобри средства у пројекту за исту намену за коју се 

већ финанисирају из буџета општине Бор (манифестације 

које се налазе у програму Центра за културу општине 

Бор), те је тако пројекат подржан у оној мери којом утиче 

на очување традиције и неговање културног наслеђа, са 

посебним акцентом на несметани континуитет у 

одржавању манифестација, уз напомену да се наредне 

године више обрати пажња на иновативност и 

програмске активности у оквиру пројекта, а не само 

промотивне. 

6. КУД „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“ ЗЛОТ,  

бр.пријаве 401-231/2018-III-01 од 22.3.2018. године, за 

пројекат „Традиционална манифестација „Бакљада“ 

Злот 2018.“, област 9 - Комисија се приликом 

оцењивања водила чињеницом да је заступљеност 

сеоских КУД-ова у пројектном финансирању минимална, 

те је посебно обратила пажњу на неуједначеност у 

искуству самих организација и субјеката приликом 

писања и попуњавања пројектне документације. Такође, 

уз консултације Одељења за финансије Општинске 

управе Бор, Комисија није могла да одобри средства у 

пројекту за исту намену за коју се већ финанисирају из 

буџета општине Бор (манифестације које се налазе у 

програму Центра за културу општине Бор), те је тако 

пројекат подржан у оној мери којом утиче на очување 

традиције и неговање културног наслеђа, са посебним 

акцентом на несметани континуитет у одржавању 

манифестација, уз напомену да се наредне године више 

обрати пажња на иновативност и програмске активности 

у оквиру пројекта, а не само промотивне. Комисија 

предлаже да се у пројекту већи акценат стави на 

међусобну повезаност области културе и туризма која је 

у овом случају веома изражена. 

7. КУД „БАЊИЦА“ КРИВЕЉ, бр.пријаве 401- 

232/2018-III-01 од 22.3.2018. године, за пројекат 

„Гостовања КУД „Бањица“ Кривељ ван општине 

Бор“, област 9 - Став Комисије приликом оцењивања 

пројекта базирао се на подстицању, унапређењу и 

стварању услова за развој међународне културне 

сарадње, као општег интереса у култури, који овај 

пројекат у потпуности испуњава. Комисија је посебно 

вредновала очување традиције и континуитет у 

реализацији активности у склопу пројекта. 

8. УГ „ВЕЈВ“, бр.пријаве 401-233/2018-III-01 од  

22.3.2018. године, за пројекат „Лост енд фаунд 

фестивал“, област 9 - Став Комисије приликом 

оцењивања био је да пројекат у потпуности задовољава 

аутентичност, иновативност и креативност у приступу и 

обради програма, уз посебно вредновање међусобне 

повезаности области културе са другим областима 

(туризам, екологија, едукација, итд.). Комисија предлаже 
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да се у пројекту већи акценат стави на јавну доступност 

приликом реализације програмских активности. 

9. КУД „БРАНКО ОЛАР“ СЛАТИНА,  

бр.пријаве 401-235/2018-III-01 од 23.3.2018. године за 

пројекат „Сабор игре „Слатина 2018. и Оларијада““, 

област 2 - Комисија се приликом оцењивања водила 

чињеницом да је заступљеност сеоских КУД-ова у 

пројектном финансирању минимална, те је посебно 

обратила пажњу на неуједначеност у искуству самих 

организација и субјеката приликом писања и 

попуњавања пројектне документације. Такође, уз 

консултације Одељења за финансије Општинске управе 

Бор, Комисија није могла да одобри средства у пројекту 

за исту намену за коју се већ финанисирају из буџета 

општине Бор (манифестације које се налазе у програму 

Центра за културу општине Бор), те је тако пројекат 

подржан у оној мери којом утиче на очување традиције и 

неговање културног наслеђа, са посебним акцентом на 

несметани континуитет у одржавању манифестација, уз 

напомену да се наредне године више обрати пажња на 

иновативност и програмске активности у оквиру 

пројекта, а не само промотивне. Комисија је посебно 

вредновала чињеницу да су пројектом обухваћене две 

манифестације. 

10. КУД „СТОЛ“ БУЧЈЕ, бр.пријаве 401- 

236/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Набавка опреме за учеснике КУД „Стол“ Бучје“, 

област 10 - Комисија се приликом оцењивања водила 

чињеницом да је заступљеност сеоских КУД-ова у 

пројектном финансирању минимална, те је посебно 

обратила пажњу на неуједначеност у искуству самих 

организација и субјеката приликом писања и 

попуњавања пројектне документације. Комисија је 

посебно вредновала стварање могућности за интензиван 

континуиран и усклађен уметнички развој кроз улагање у 

опрему потребну за реализацију активности у пројекту. 

11. КУД „ЛУКА“ ЛУКА, бр.пријаве 401-242/2018- 

III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат „16. Сабор 

народног стваралаштва Тимочке крајине Лука“, 

област 10 - Комисија се приликом оцењивања водила 

чињеницом да је заступљеност сеоских КУД-ова у 

пројектном финансирању минимална, те је посебно 

обратила пажњу на неуједначеност у искуству самих 

организација и субјеката приликом писања и 

попуњавања пројектне документације. Такође, уз 

консултације Одељења за финансије Општинске управе 

Бор, Комисија није могла да одобри средства у пројекту 

за исту намену за коју се већ финанисирају из буџета 

општине Бор (манифестације које се налазе у програму 

Центра за културу општине Бор), те је тако пројекат 

подржан у оној мери којом утиче на очување традиције и 

неговање културног наслеђа, са посебним акцентом на 

несметани континуитет у одржавању манифестација, уз 

напомену да се наредне године више обрати пажња на 

иновативност и програмске активности у оквиру 

пројекта, а не само промотивне. 

12. КУД „ЂИДО“ БРЕСТОВАЦ, бр.пријаве 401- 

243/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Чувари традиције“, област 10 - Комисија се приликом 

оцењивања водила чињеницом да је заступљеност 

сеоских КУД-ова у пројектном финансирању минимална, 

те је посебно обратила пажњу на неуједначеност у 

искуству самих организација и субјеката приликом 

писања и попуњавања пројектне документације. 

Комисија је посебно вредновала стварање могућности за 

интензиван континуиран и усклађен уметнички развој 

кроз улагање у опрему потребну за реализацију 

активности у пројекту. 

13. УДРУЖЕЊЕ ВЛАХА „ПРИМОВАРА“  

ЗЛОТ, бр.пријаве 401-244/2018-III-01 од 23.3.2018. 

године, за пројекат „Сајам етно хране“, област 10 - 

Став Комисије приликом оцењивања базирао се на 

усклађеношћу области културе са туризмом. Садржај 

пројекта није био довољно специфициран, више се 

обратило пажње на промотивне активности у оквиру 

пројекта. Комисија је приликом оцењивања посебно 

вредновала заступљеност националне мањине у 

реализацији пројекта. 

14. КУД „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“  

ШАРБАНОВАЦ, бр.пријаве 401-245/2018-III-01 од 

23.3.2018. године, за пројекат „Набавка материјала за 

израду ношњи“, област 10 - Комисија се приликом 

оцењивања водила чињеницом да је заступљеност 

сеоских КУД-ова у пројектном финансирању минимална, 

те је посебно обратила пажњу на неуједначеност у 

искуству самих организација и субјеката приликом 

писања и попуњавања пројектне документације. 

Комисија је посебно вредновала стварање могућности за 

интензиван континуиран и усклађен уметнички развој 

кроз улагање у опрему потребну за реализацију 

активности у пројекту. 

15. УЛУ „ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ“, бр.пријаве  

401-246/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат  

„Лепоте борског краја“, област 3 - Став Комисије 

приликом оцењивања пројекта базирао се на отворености 

у доступности садржаја, као и подстицању културног и 

уметничког стваралаштва, које овај пројекат у 

потпуности задовољава. Комисија је посебно вредновала 

стручне капацитете пројекта. 

16. КУД „РОМ“ БОР, бр.пријаве 401-251/2018-III- 

01 од 23.3.2018. године, за пројекат „Путовање 

градовима Србије манифестација Рома у Бору“, 

област 5 - Став Комисије био је да културно-уметничка 

друштва која нису у програму Центра за културу 

општине Бор и као таква се ни на један начин  не 

финансирају из буџета општине Бор, буду додатно 

вреднована. Комисија је приликом оцењивања посебно 

вредновала заступљеност националне мањине у 

реализацији пројекта. 

17. УГ „РЕАБ“, бр.пријаве 401-252/2018-III-01 од  

23.3.2018. године, за пројекат „Ромско драмско 

стваралаштво“, област 4 - Став Комисије приликом 

оцењивања био је да пројекат у потпуности задовољава 

аутентичност, иновативност и креативност у приступу и 

обради програма, као и разрађеност и усклађеност 

финансијског плана. Комисија је приликом оцењивања 

посебно вредновала заступљеност националне мањине у 

реализацији пројекта. 

18. КПД „ПЕТАР ЈЕНИЋ“ ОШТРЕЉ, бр.пријаве  

401-255/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Међународни фолклорни фестивал „Гергевден“ 

Антимово у Бугарској“, област 10 - Став Комисије 

приликом оцењивања пројекта базирао се на 

подстицању, унапређењу и стварању услова за развој 

међународне културне сарадње, као општег интереса у 

култури, који овај пројекат у потпуности испуњава. 

Комисија је посебно вредновала очување традиције и 

континуитет у реализацији активности у склопу пројекта. 

19. ФОТО КЛУБ „БАЛКАН“, бр.пријаве 401- 

256/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат „Бор из 

угла фотографа“, област 8 – Став Комисије приликом 

оцењивања био је да пројекат у потпуности задовољава 

аутентичност, иновативност и креативност у приступу и 

обради програма које подразумева документовање и 

визуелно бележење града. Комисија је посебно 

вредновала стручне капацитете подносиоца, као и 

разрађеност и усклађеност финансијског плана. 

20. КУД ВЕТЕРАНА БОР, бр.пријаве 401- 

258/2018-III-01 од 26.3.2018. године (пошта 

23.3.2018.године), за пројекат „Приказ стваралаштва 

у земљи и иностранству“, област 5 - Став Комисије био 

је да културно-уметничка друштва која нису у програму 

Центра за културу општине Бор и као таква се ни на 

један начин  не финансирају из буџета општине Бор, 
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буду додатно вреднована. Комисија је приликом 

оцењивања посебно вредновала вишегодишњу традицију 

које удружење има, као и утицај на циљну групу и 

угрожену категорију која је обухваћена пројектом. 

 

- Пројекти који нису одобрени : 

1. УЛУ „ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ“, бр.пријаве 

401-247/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат „За 

лепшу и модернију галерију у Бору“, област 3 - Став 

Комисије приликом оцењивања овог пројекта био је да 

је, због ограничених средстава, предност дата 

приоритетнијим пројектима са фокусом на програмске 

активности, а не на инфрастуктурна решења реновирања 

и техничког опремања. 

2. УДРУЖЕЊЕ „ЕКО БАШТИНА“, бр.пријаве  

401- 248 /2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Бачијање“, област 10 - Став Комисије приликом 

оцењивања овог пројекта био је да је, због ограничених 

средстава, предност дата приоритетнијим пројектима. 

Садржај пројекта је био недовољно специфициран, 

агенда дешавања није образложена, а недостају стручни 

капацитети за реализацију пројекта. 

3. УДРУЖЕЊЕ „ЕКО БАШТИНА“, бр.пријаве 

401-249/2018-III-01 од 23.3.2018. године, за пројекат 

„Интернационални исток Србије“, област 10 - Став 

Комисије приликом оцењивања овог пројекта био је да 

је, због ограничених средстава, предност дата 

приоритетнијим пројектима. Садржај пројекта је био 

недовољно специфициран, агенда дешавања није 

образложена. 

4. ЈОВАН Г. СТОЈАДИНОВИЋ , бр.пријаве  

401-250/2018-III-01 од 23.3.2018. године, са корисником 

средстава Штампарија Терција д.о.о. Бор, за пројекат 

„Штампање књиге подносиоца „Моја 

енциклопедија““, област 1 - Иако пројекат испуњава 

формалне услове из области књижевности којим је 

тражена потпуна финансијска подршка за штампање 

публикације за коју су уредно достављене рецензије, 

Комисија сматра да је потребна уредничка и издавачка 

политика која би видела интерес у објављивању књиге и 

која би својим критичким потенцијалима, програмом и 

издавачком политиком потврђивала уметничку вредност, 

обезбеђивала дистрибуцију и доступност дела најширој 

јавности, а не само комисијска процена о додели 

средства за штампу.  

 У овој фази и околностима, чак и у случају 

формирања посебне комисије за књижевност, без 

посебно спецификованог нпр. конкурса за издаваштво, 

откуп публикација, превођење или издавање 

репрезентативних дела, књижевних награда или 

манифестација, Комисија сматра да не би била могућа 

подршка таквим пројектима, уколико то заиста није дело 

научно–истраживачког или књижевно репрезентативног 

карактера и врхунских уметничких квалитета, која се 

могу образложити општим циљевима. 

 

 У складу са напред наведеним, одлучено је као 

у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је 

коначно и против њега се може поднети тужба Управном 

суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања.  

 

 Број:401-279/2018-III-01 

 Датум: 5.април 2018.године 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 

   

   НАЧЕЛНИК, 

                           Љубинка Јелић, с.р. 
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