
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

 

Са седнице Комисије за спровођење конкурсног поступка за доделу средстава из буџета града 
Бора за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, одржане 
дана 19.03.2019. године са почетком у 15 часова. 
 

Комисија је утврдила да су на конкурс пристигле следеће пријаве: 
 

 

 

1. Пријавa бр. 401-161/2019-III-01 од 27.02.2019. год.  
Подносилац Пријаве: ТИМ КРЕАТИВНИХ ИДЕЈА, Бор 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Креативна вежбаоница - бирам здравље  
 

2. Пријавa бр. 401-165/2019-III-01 од 28.02.2019. год  
Подносилац Пријаве: Друштво за помоћ МНРО, Бор  
Назив пројекта: Услуга поподневни одмор и услуга предах викенд  
 

3. Пријавa бр. 401-167/2019-III-01 од 01.03.2019. год.  
Подносилац Пријаве: УГ „Аурора“ Бор  
Назив пројекта: Обука за личне пратиоце деце са сметњама у развоју 

 

4. Пријава бр. 401-169/2019-III-01 од 01.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Центар за самостални живот ОСИ Бор, Бор 

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програмске активности за 2019. годину 

 

5. Пријавa бр. 401-170/2019-III-01 од 01.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Геронтолошко друштво Бор 

Назив програма: Интеграција старих лица у друштвене токове кроз програмске 
активности Геронтолошког друштва и манифестација "Златна свадба" 

 

6. Пријава бр. 401-171/2019-III-01 од 04.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Удружење хранитеља "ВУЧИЦА МАРТИА" Бор  
НАЗИВ ПРОГРАМА: Клуб хранитеља и храњеника 

 

7. Пријава бр. 401-178/2019-III-01 од 04.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Удружење грађана „Кокоро“, Бор  

Назив пројекта: "Дневни боравак - слободно и здраво одрастање" 
 

8. Пријавa бр. 401-173/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 

Подносилац Пријаве: Удружење оболелих од мултипле склерозе Бор  
Назив пројекта: Оснажени да сами делујемо 

 

9. Пријавa бр. 401-180/2019-III-01 од 04.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Удружење Рома са инвалидитетом "АМАЛ" Бор 

Назив пројекта: Активна заједница рома са инвалидитетом 

 

10. Пријава бр. 401-188/2019-III-01 од 05.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Савез удружења бораца и ратних војних ветерана - старих 
ратника Србије 

Назив пројекта: Неговање ослободилачких, одбрамбених и патриотских традиција 

 

11. Пријавa бр. 401-190/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Дом омладине Бор 

Назив пројекта: Омладински академац.  

 

12. Пријава бр. 401-191/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: ОРВС Бор 

Назив програма: Програм рада ОРВС Бор за 2019. годину  



 

13. Пријавa бр. 401-174/2019-III-01 од 04.03.2019. год 

Подносилац Пријаве: Завичајно удружење "ПЧИЊА" Бор 

назив програма : Сачувати од заборава 

 

14. Пријавa бр. 401-175/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 

Подносилац Пријаве: Ромска иницијатива младих "GYPSY SOUL"  Бор 

Назив пројекта: Спремни за предшколско - без дискриминације.  

 

15. Пријавa бр. 401-179/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: УГ "Рома, Еегипћана и Ашкалија Бор" Бор 

Назив пројекта: "Лако до мојих права"  
 

16. Пријавa бр. 401-193/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Покрет потрошача Бор 

Назив пројекта: Право на безбедну храну је основно људско право  

 

 

17. Пријавa бр. 401-185/2019-III-01 од 05.03.2019. год.  
Подносилац Пријаве: Удружење „Центар за радно ангажовање“ Бор 

Назив пројекта: Научи како да покренеш свој посао од нуле  

 

 

18. Пријавa бр. 401-189/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: УГ "КОНАНИКА" БОР 

Назив пројекта: Ниси сама  

 

 

19. Пријавa бр. 401-192/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Удружење за борбу против дијабетеса- Плави исток Бор 

Назив пројекта: Све што сте хтели да знате о дијабетесу, а нисте имали кога да питате  

 

 

20. Пријавa бр. 401-159/2019-III-01 од 26.02.2019. год..  
Подносилац Пријаве: ОО Инвалиди Рада Бор 

Назив програма: Културне и спортске манифестације инвалида рада Бор  

 
21. Пријавa бр. 401-172/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 

Подносилац Пријаве: Друштво младих истраживача Бор 

Назив програма: Еколошки дани Бора 2019  

 

22. Пријавa бр. 401-177/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Удружење наставника инжењерског менаџмента Бор 

Назив пројекта: Повећај свест о свом еколошком трагу  

 

 

23. Пријавa бр. 401-183/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: АЛЛТЕРНАТИВА БОР 

Назив Пројекта: Млади у природи  

 

24. Пријавa бр. 401-176/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: УДРУЖЕЊЕ СВЕЗА БОР 

Назив програма: Најлон фешн  

 

Утврђено је да су све пријаве благовремено поднете. 
 

Ни једна пријава није одбачена због некомплетности. 
 



На основу Извештаја о правдању средстава бр. 401-1-369/2019-III-01 од 
11.03.2019. који је доставило Одељење за финансије Комисија је утврдила да 
следеће организације нису оправдале додељена средства из ранијих година и 
да се њихови пројекти се неће финансирати: 
 

1. Пријава бр. 401-191/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: ОРВС Бор 

Назив програма: Програм рада ОРВС Бор за 2019. годину  
 

2. Пријава бр. 401-169/2019-III-01 од 01.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Центар за самостални живот ОСИ Бор, Бор 

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програмске активности за 2019. годину. 
 

3 Пријавa бр. 401-176/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: УДРУЖЕЊЕ СВЕЗА БОР 

Назив програма: Најлон фешн 

 

4 Пријава бр. 401-188/2019-III-01 од 05.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Савез удружења бораца и ратних војних ветерана - старих 
ратника Србије 

Назив пројекта: Неговање ослободилачких, одбрамбених и патриотских традиција 

( у случају ове пријаве, овлашћено лице организације било је овлашћено лице 
организације која није оправдала средства по ранијим конкурсима) 

 

Комисија је приступила бодовању преосталих пријава. Сачињен је посебан 
Записник о провери комплетности документације, бодовању и расподели 
средстава из буџета града Бора за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса за 2019. годину који је прилог уз овај Записник. 
 

Комисија је сачинила следећи:  
 

ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БОРА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу средстава из буџета града Бора за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса предлаже: 

 

Да се у оквиру Програма 11 – Социјална и дечја заштита – 

програмска активност 0901-0004 – Саветодавно терапијске и социјално 
едукативне услуге - функција 090 позиција 169 економска класификација 
481 - Дотације невладиним организацијама – дотациоје осталим 
удружењима грађана – дотације невладиним организацијама - социјална 
заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом и 
друштвена брига о старим особама, друштвена брига о деци и младима 

расподелe средстава у укупном износу од 1.838.330,00 динара на следећи 

начин: 

 
1. Пријавa бр. 401-161/2019-III-01 од 27.02.2019. год.  

Подносилац Пријаве: ТИМ КРЕАТИВНИХ ИДЕЈА, Бор 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Креативна вежбаоница - бирам здравље  
Опредељују се финансијска средства у износу од 171.080,00 динара.  

 

2. Пријавa бр. 401-165/2019-III-01 од 28.02.2019. год  

Подносилац Пријаве: Друштво за помоћ МНРО, Бор  



Назив пројекта: Услуга поподневни одмор и услуга предах викенд  
Опредељују се финансијска средства у износу од 300.700,00 динара.  

 
3. Пријавa бр. 401-167/2019-III-01 од 01.03.2019. год.  

Подносилац Пријаве: УГ „Аурора“ Бор  
Назив пројекта: Обука за личне пратиоце деце са сметњама у развоју 

Опредељују се финансијска средства у износу од 195.800,00 динара.  
 

4. Пријавa бр. 401-170/2019-III-01 од 01.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Геронтолошко друштво Бор 

Назив програма: Интеграција старих лица у друштвене токове кроз програмске 
активности Геронтолошког друштва и манифестација "Златна свадба" 
Опредељују се финансијска средства у износу од 283.200,00динара.  

 

5. Пријава бр. 401-171/2019-III-01 од 04.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Удружење хранитеља "ВУЧИЦА МАРТИА" Бор  
НАЗИВ ПРОГРАМА: Клуб хранитеља и храњеника 

Опредељују се финансијска средства у износу од 100.000,00 динара.  
 

 

6. Пријава бр. 401-178/2019-III-01 од 04.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Удружење грађана „Кокоро“, Бор  

Назив пројекта: "Дневни боравак - слободно и здраво одрастање" 
Опредељују се финансијска средства у износу од 290.950,00 динара.  

 

7. Пријавa бр. 401-173/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 

Подносилац Пријаве: Удружење оболелих од мултипле склерозе Бор  
Назив пројекта: Оснажени да сами делујемо 

Опредељују се финансијска средства у износу од 129.600,00 динара.  
 

8. Пријавa бр. 401-180/2019-III-01 од 04.03.2019. год.. 
Подносилац Пријаве: Удружење Рома са инвалидитетом "АМАЛ" Бор 

Назив пројекта: Активна заједница рома са инвалидитетом 

Опредељују се финансијска средства у износу од 136.000,00 динара.  
 

9. Пријавa бр. 401-190/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Дом омладине Бор 

Назив пројекта: Омладински академац 

Опредељују с0е финансијска средства у износу од 231.000,00динара.  
 

 

Да се у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе – 

програмска активност 0602-0007 – програми националних мањина;  
функција 160 позиција 210 економска класификација 481- Дотације 
невладиним организацијама- заштита и промовисање људских и 
мањинских права, расподеле средстава у укупном износу од 741.700,00 

динара на следећи начин: 

 

 
1. Пријавa бр. 401-174/2019-III-01 од 04.03.2019. год 

Подносилац Пријаве: Завичајно удружење "ПЧИЊА" Бор 

назив програма : Сачувати од заборава 

Опредељују се финансијска средства у износу од 250.000,00 динара.  
 

 
2. Пријавa бр. 401-175/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 

Подносилац Пријаве: Ромска иницијатива младих "GYPSY SOUL"  Бор 



Назив пројекта: Спремни за предшколско - без дискриминације 

Опредељују се финансијска средства у износу од 178.500,00динара.  
 

3. Пријавa бр. 401-179/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: УГ "Рома, Еегипћана и Ашкалија Бор" Бор 

Назив пројекта: "Лако до мојих права"  
Опредељују се финансијска средства у износу од 170.000,00динара.  

 
4. Пријавa бр. 401-193/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 

Подносилац Пријаве: Покрет потрошача Бор 

Назив пројекта: Право на безбедну храну је основно људско право 

Опредељују се финансијска средства у износу од 143.200,00динара.  
 

Да се у оквиру Програма 13 – Развој културе – програмска активност 
1201-0002 функција 820 позиција 179 економска класификација 481 - 

Дотације невладиним организацијама- образовање, стручно усавршавање, 
наука, информисање и развој међународне сарадње, расподеле средстава 
у укупном износу од 434.800,00 динара на следећи начин: 

 
1. Пријавa бр. 401-185/2019-III-01 од 05.03.2019. год.  

Подносилац Пријаве: Удружење „Центар за радно ангажовање“ Бор 

Назив пројекта: Научи како да покренеш свој посао од нуле 

Опредељују се финансијска средства у износу од 196.800,00динара.  
 

2. Пријавa бр. 401-189/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: УГ "КОНАНИКА" БОР 

Назив пројекта: Ниси сама 

Опредељују се финансијска средства у износу од 120.000,00динара.  
 

3. Пријавa бр. 401-192/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Удружење за борбу против дијабетеса- Плави исток Бор 

Назив пројекта: Све што сте хтели да знате о дијабетесу, а нисте имали кога да питате 

Опредељују се финансијска средства у износу од 118.000,00динара.  
 

Да се у оквиру Програма 11 – Социјална и дечја заштита – 

програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници; функција 110 
позиција 167, економска класификација 481 - Дотације невладиним 
организацијама- одрживи развој и развој хуманитарних и других програма 

расподеле средстава у укупном износу од 168.000,00 динара на следећи 

начин: 
 

1. Пријавa бр. 401-159/2019-III-01 од 26.02.2019. год..  
Подносилац Пријаве: ОО Инвалиди Рада Бор 

Назив програма: Културне и спортске манифестације инвалида рада Бор 

Опредељују се финансијска средства у износу од 168.000,00динара.  
 

Да се у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине – програмска 
активност 0401-0001- Управљање заштитом животне средине; функција 
560 позиција 119 економска класификација 481 - Дотације невладиним 
организацијама- Дотације осталим удружењима грађана – удружења за 
заштиту животне средине по конкурсу расподеле средстава у укупном 
износу од 682.710,00 динара на следећи начин: 

 
1. Пријавa бр. 401-172/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 

Подносилац Пријаве: Друштво младих истраживача Бор 



Назив програма: Еколошки дани Бора 2019 

Опредељују се финансијска средства у износу од 260.000,00динара.  
 

2. Пријавa бр. 401-177/2019-III-01 од 04.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: Удружење наставника инжењерског менаџмента Бор 

Назив пројекта: Повећај свест о свом еколошком трагу 

Опредељују се финансијска средства у износу од 176.050,00динара.  
 

 

3. Пријавa бр. 401-183/2019-III-01 од 05.03.2019. год. 
Подносилац Пријаве: АЛЛТЕРНАТИВА БОР 

Назив Пројекта: Млади у природи 

Опредељују се финансијска средства у износу од 246.660,00динара.  
 

 

Састанак је завршен у 18:30 часова. 
 

 

 

 

 

 

         Председник Комисије 

 

         Добрица Ђурић ср. 
 

 


