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На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' бр. 21/16, 113/17, 95/18,113/17-

др.закон и 95/18-др. закон), 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“, бр. 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'' бр. 88/16), Градско веће града 

Бора, на предлог начелника Градске управе града Бора, 

21. јуна 2019. усвојило је обједињен   

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА БОРА, 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА БОРА 

 

 

Члан 1.  

 У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи, 

Правобранилаштву града Бора, стручним службама и 

посебним организацијама града Бора („Службени лист 

града Бора“,  број 12/19, члан 19. мења се и гласи: 

 

„Члан 19. 

У Правилнику су систематизована следећа 

радна места: 

Функционери - 

изабрана и 

постављена лица 

Изабрана лица – 8  

Постављена – 7  

Службеник на 

положају –  

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на 

положају – II 

група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - 

извршиоци 

Број радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални 

саветник 

23 19 

Саветник 26 30 

Млађи саветник 22 20 

Сарадник 7 7 

Млађи сарадник   

Виши референт 25 41 

Референт   

Млађи референт 2 2 

Укупно: 105 радних места 119 

службеника 

 

Намештеници Број радних 

места 

Број 

намештеник

а 

Прва врста радних 

места 

  

Друга врста радних 

места 

  

Трећа врста радних 

места 

  

Четврта врста 

радних места 

8 9 

Пета врста радних 

места 

5 18 

Укупно: ____13 радних 

места 

____27_ 

намештеник

а 

 

Члан 2.  

Члан 20. мења се и гласи: 

 

„Члан 20. 

Укупан број систематизованих радних места у 

Градској управи је 123 и то : 

- 3 постављена лица; 

- 2 службеника на положају,  

- 105 службеника на извршилачким радним  

местима и  

- 13 на радним местима намештеника 

Укупан број систематизованих радних места у 

Правобранилаштву је 3 и то: 

- 2 функционера 

- 1 службеника на извршилачким радним  

местима и  

 

Укупан број систематизованих радних места у 

Служби буџетске инспекције је 1 и то: 

1 службеник на извршилачким радним местима   

 

Укупан број систематизованих радних места у 

Служби интерне ревизије је 1 и то : 

-1 службеник на извршилачким радним  

местима.“ 

 

Члан 3.  

У члану 24. код радног места под редним 

бројем 8. мења се назив посла и гласи: 

 

„8. Планско-аналитички послови и послови 

финансија директних корисника  средстава – 

Скупштине града Бора, Градоначелника, Градског 

већа и Градског правобранилаштва“ 

 

Члан 4.  

У члану 29. радно место под редним бројем 97. 

мења се и гласи: 

 

„97. Послови пореске евиденције и издавања 

уверења 
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Звање: млађи саветник           

    број службеника: 1  

 

Опис посла:   

-врши пријем и завођење пореских пријава;  

-врши проверу исправности књиговодствених 

докумената пре књижења; 

-врши пореско књиговодство;  

-даје обавештења пореским обвезницима о 

стању њихове пореске обавезе;  

-прима захтеве за издавање уверења о подацима 

из пореског књиговодства локалних јавних прихода;  

-припрема издавање уверења о подацима из 

пореског књиговодства локалних јавних прихода;  

-обрађује и уноси податке из пореских пријава 

за порез на имовину физичких лица (ППИ-2);  

-прима приговоре обвезника и по истима 

прибавља потребне податке од других органа и израђује 

нацрте одговора; 

-израђује нацрте записника о усаглашењу стања 

дуга;  

-израђује нацрте решења о одлагању плаћања 

пореског дуга;  

-врши ажурирање базе података за локалне 

јавне приходе; 

-врши дистрибуирање пореских аката из 

делокруга Одељења; 

-обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења.  

 

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  стечена на струковним студијама у 

трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у 

образовно-научном пољу друштвено хуманистичких 

наука, област економске науке, стечено звање 

специјалиста струковни економиста, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу код Градске управе, као и службама и 

организацијама које оснива надлежни орган локалне 

самоуправе и положен стручни државни испит 

 

Члан 5.  

 У члану 30. после радног места под редним 

бројем 100. додаје се ново радно место под редним 

бројем 100 а. које гласи: 

 

„100а. Заменик начелника Одељења и послови 

планирања, праћења и надзора 

 

Звање: самостални саветник                         

              број  службеника 1 

 

Опис посла:   

-замењује начелника Одељења у случају 

његовог одсуства или спречености за рад;  

-обавља послове који се односе на израду 

предмера и предрачуна за потребе органа Општине и 

индиректних корисника;  

-учествује у спровођењу јавних набавки;  

-учествује у изради програма развоја Општине;  

-учествује у изради годишњег и средњорочног 

програма уређења грађевинског земљишта; -прати 

реализацију уговора по јавним набавкама које су 

закључили органи Града и индиректни корисници;  

-прати реализацију уговора о поверавању 

обављања комуналних и других делатности од значаја за 

Град; 

 -учествује у спровођењу јстручног надзора;  

-учествује у изради стратегија, стратешких и 

акционих планова; 

 -учествује у припреми пројеката са којима 

аплицира Град код домаћих или иностраних и ИПА 

фондова; 

 -учествује у поступцима који се односе на 

јавноприватно партнерство; 

 -за свој рад одговоран је начелнику Одељења; 

 -обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. Услови: ВСС-

стечена 

 

Услови: ВСС-стечена у трајању од четири године, 240 

ЕСПБ, у образовно-научном пољу интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне ИМТ и 

двопредметне студије,област  ИМТ студије и стечено 

звање дипломирани просторни планер или стечена на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, 

240 ЕСПБ,  у образовно-научном пољу друштвено 

хуманистичких наука, област правне науке, стечено 

звање дипломирани правник или 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 стечена на основним 

студијама у трајању од најмање четири године,  240 

ЕСПБ, у образовно-научном пољу техничко-технолошке 

науке, област грађевинско инжењерство, стечено звање 

дипломирани грађевински инжењер  или стечена на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, 

240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу техничко-

технолошке науке, област архитектура, стечено звање 

дипломирани инжењер архитектуре 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 

техничко-технолошке науке, област рударско 

инжењерство, стечено звање дипломирани инжењер 

рударства или стечена на основним студијама у трајању 

од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-

научном пољу техничко-технолошке науке, област 

саобраћајно инжењерство, стечено звање дипломирани 

инжењер саобраћаја или стечена на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у 

образовно-научном пољу друштвено хуманистичких 

наука, област физичко васпитање и спорт, стечено звање 

дипломирани професор физичког васпитања и стечена на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, 

240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу 

интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне ИМТ и двопредметне 

студије,област  металуршко инжењерство и стечено 

звање дипломирани инжењер металургије, 5 године 

радног искуства и  положен стручни државни испит.“ 

 

Члан 6.  

    Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града  Бора''.   

 

    Број: 110-18/2019-IV 

    У Бору, 21. јуна 2019. године  

 

Г Р А Д   Б О Р 

 

Г Р А Д С К О    В Е Ћ Е  

      

                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                                                   Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), и члана 62. Статута 

града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), а у 

циљу учешћа у имплементацији пројекта RORS-375 

„Ватрогасна служба у прекограничној сарадњи“, Градско 

веће града Бора, на седници одржаној 3. јуна 2019. 

године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О САГЛАСНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ГРАДА БОРА 

ПРОЈЕКТА “ВАТРОГАСНА СЛУЖБА У 

ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ“ 

 

Члан 1. 

Град Бор је сагласан да, као главни корисник и 

корисник гранта за имплементацију пројекта RORS-375 

''Ватрогасна служба у прекограничној сарадњи'', 

обезбеди учешће у финансирању пројекта у износу од 

15% од одобреног гранта, отварањем посебног Раздела и 

буџетске линије у Одлуци о буџету града Бора за 2019. 

годину, која ће бити намењена реализацији споразума, а 

у сврху имплементације пројекта, уколико буде одобрен 

грант. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ‘’Службеном листу града Бора’’. 

 

Број: 401-397/2019-I 

У Бору, 3. јуна 2019. године 

 

Г Р А Д   Б О Р 

 

Г Р А Д С К О   В Е Ћ Е 

 

                  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

               Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 76. став 4. Закона о култури 

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

исправка), члана 7. и 8. Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури 

(„Службени гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17) и члана 8. 

Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на 

конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката 

за остваривање јавног интереса у области културе на 

територији града Бора у 2019.години (''Службени лист 

града Бора'' бр.10/19) начелник Градске управе града 

Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Kомисије за избор пројеката у култури 

града Бора 

 

I 

Образује се Kомисија за избор пројекaта у 

култури града Бора (у даљем тексту: Комисијa), поднетих 

на  Јавни позив за учешће на конкурсу за финансирање 

или суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области културе на територији града Бора у 

2019.години бр.401-333/2019-III од 25.4.2019.године (у 

даљем тексту: Конкурс), који је објављен у дневном 

листу ''Ало'' од 30.4.2019.године и на веб сајту града Бора 

дана 30.4.2019.године,  у следећем саставу:  

1. Милена Станојковић Кожовић, члан Градског 

већа града Бора задужена за област културе и 

информисања - члан; 

2. Драган Петровић, репетитор Културно-

уметничког друштва Бор - члан; 

3. Александар Губијан, корепетитор и диригент 

градског хора ''Феникс'' - члан;  

4. Драгана Игњатовић, виши кустос Музеја 

рударства и металургије Бор - члан;  

5. Јелена Милутиновић, професор српског 

језика и књижевности - члан.  

 

Прву седницу сазива и њоме председава, до 

избора председника, најстарији члан Комисије. 

Комисија на првој седници бира председника 

Комисије, који координира рад Комисије и води седнице 

и доноси и усваја Пословник о раду.  

О раду Комисије води се записник.  

Испред Градске управе града Бора, одређује се 

Жаклина Станојевић да обавља административно-

техничке послове за потребе Комисије.  

 

II 

Задаци Комисије се односе на оцену предлога 

пројеката у области културе. 

Послови оцене пројеката из претходног става 

обухватају: проверу документације, оцењивање 

пристиглих пројеката, доношење одлуке о изабраним 

пројектима.  

Комисија врши проверу документације која се 

односи на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и 

да ли су испоштовани рокови дати у тексту Конкурса.  

Комисија врши оцену сваког пројекта на основу 

вредновања наведених критеријума за избор пројеката у 

култури прописаних Конкурсом, који се примењују на 

појединачне области културне делатности уз поштовање 

специфичности тих области.  

Оцењивање пројеката врши посебно сваки члан 

Комисије, за сваки пројекат појединачно. 

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који 

се разматра сачини писмено образложење у коме се 

наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта. 

Комисија по потреби може накнадно затражити 

додатну документацију од подносиоца пријаве, пре 

доношења одлуке о избору пројеката. 

Комисија може затражити од стране других 

стручњака мишљење о поднетим предлозима пројеката.  

Комисија доноси одлуку која садржи списак 

изабраних пројеката и износе финансијских средстава са 

образложењем и то најкасније у року од 30 дана од дана 

завршетка подношења пријава. 

На основу одлуке Комисије, начелник Градске 

управе града Бора доноси решење о финансирању или 

суфинансирању пројеката у култури из буџета града Бора 

у 2019.години.  

Комисија може да изради извештај о 

спроведеном конкурсу са анализом квалитета подржаних 

пројеката на основу извештаја корисника и да га објави 

на веб сајту града Бора. 

III 

Чланови Комисије из тачке I овог решења 

именују се за спровођење Конкурса за 2019. годину.  

 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.  

 

Решење доставити: члановима Комисије, 

Одељењу за привреду и друштвене делатности и 

Одељењу за финансије Градске управе града Бора и 

архиви. 

 

Број: 020-28/2019-III-01 

У Бору, 11.6.2019. године 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА 

НАЧЕЛНИК, 

              Љубинка Јелић, 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 7. 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 града Бора у 2019.години („Службени лист 

града Бора“ бр.10/19), 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 града Бора у 

2019.години бр.401-333/2019-III од 25.4.2019.године, 

начелник Градске управе града Бора  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури из буџета града 

Бора у 2019.години 

 

I 

 Овим решењем утврђује се расподела средстава 

за финансирање или суфинансирање пројеката у култури 

из буџета града Бора опредељених  Одлуком о буџету 

града Бор за 2019.годину („Службени лист града Бора“, 

бр.18/18) и планираних у оквиру Програма 13 – Развој  

 

 

културе и информисања; Програмска активност 1201-

0002; функција 820; позиција 179; економска 

класификација 481 – Дотације осталим невладиним 

организацијама и удружењима - 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 града Бора у 2019.години бр. 401-333/2018-III  

од 25.4.2019.године, a према Одлуци Kомисије 

за избор пројеката  у култури града Бора о избору 

пројеката у култури града Бора у 2019.години бр.06-

91/2019-III-01 од 19.6.2019.године одобрено је 

финансирање, односно суфинансирање следећих 

пројеката:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

Р. 

б. 
Бр. пријаве 

Кул. 

обл. 
Подносилац пријаве Корисник средстава Назив пројекта 

Одобрена 

средства / 

дин. 

1 
401-375/2019-III-01 

од 24.05.2019.г. 
1 Бранислав Јанковић 

 

ŠTAMPARIJA TERCIJA 

DOO, BOR 

Песма је тренутак 

вечности 
20.800 

2 
401-377/2019-III-01 

од 27.05.2019.г. 
1 

Удружење грађана 

„Рома Египћана и 

Ашкалија Бор“ 

Удружење грађана „Рома 

Египћана и Ашкалија 

Бор“ 

Пројекат „Мулти-

културални клуб писаца 

Бор“ 

30.000 

3 
401-385/2019-III-01 

од 29.05.2019.г. 
2 

Културно-уметничко 

друштво „Бранко 

Олар“ Слатина 

Културно-уметничко 

друштво „Бранко Олар“ 

Слатина 

ПРОЈЕКАТ: САБОР 

ИГРЕ „СЛАТИНА 2019 

и ОЛАРИЈАДА“ 

60.000 

4 
401-349/2019-III-01 

од 07.05.2019.г. 
5 

Удружење пензионера 

општине Бор 

Удружење пензионера 

општине Бор 

„Староградске игре за 

старе и младе“ 
44.000 

5 
401-373/2019-III-01 

од 23.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Ром“ Бор 

Културно-уметничко 

друштво „Ром“ Бор 

Putovanje gradovima 

Srbije Manifestacija roma 

u Boru 

50.000 

6 
401-386/2019-III-01 

од 29.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво Месне 

заједнице Ново 

Селиште Бор 

Културно-уметничко 

друштво Месне заједнице 

Ново Селиште Бор 

XVI International Folklore 

Festival St. „Joachim 

Osogovski“ 

120.000 

7 
401-390/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Стол“ 

Културно-уметничко 

друштво „Стол“ 
Традиција Истока 60.000 

8 
401-393/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Лука“ Лука 

Културно-уметничко 

друштво „Лука“ Лука 

17. Сабор народног 

стваралаштва Тимочке 

крајине 

60.000 

9 
401-394/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

Културно-уметничко 

друштво „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

Путовања на 

манифестације и 

представљање изворног 

стваралаштва града Бора 

70.000 

10 
401-353/2019-III-01 

од 08.05.2019.г. 
8 

СЛОВЕНАЧКА 

КУЛТУРНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

БОРСКОГ ОКРУГА 

„ДРАГО ЧЕХ“ 

СЛОВЕНАЧКА 

КУЛТУРНА 

ЗАЈЕДНИЦА БОРСКОГ 

ОКРУГА „ДРАГО ЧЕХ“ 

Dokumentovana sećanja 

zaposlenih Slovenaca u 

Borskom Rudniku i 

razvoju kompanije u XX 

veku 

60.000 

11 
401-376/2019-III-01 

од 24.05.2019.г. 
8 Дом омладине Бор Дом омладине Бор „Омладински радио“ 70.000 
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12 
401-371/2019-III-01 

од 23.05.2019.г. 
9 

Асоцијација за развој 

града 

Асоцијација за развој 

града 

Штиво: извођење 

књижевности с младима 

за младе 

100.000 

13 
401-392/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
9 „Вејв Бор“ „Вејв Бор“ 

Лост енд Фаунд 

Фестивал 

(Lost & Found Festival) 

100.000 

14 
401-372/2019-III-01 

од 23.05.2019.г. 
10 

Удружење Влаха 

ПРИМОВАРА 

Удружење Влаха 

ПРИМОВАРА 
„Завичајни кутак“ 120.000 

15 
401-391/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
10 

Културно-просветно 

друштво „ПЕТАР 

ЈЕНИЋ“ 

Културно-просветно 

друштво „ПЕТАР 

ЈЕНИЋ“ 

ИЗВОРНИ ДАНИ 

НЕРЕСНИЦЕ- 

ОПШТИНА КУЧЕВО 

35.200 

УКУПНО:   1.000.000 

 
II 

 Одбацује се пријава које не испуњава услове за 

учешће на конкурсу: 

1. СЛОВЕНАЧКО КУЛТУРНО ДРУШТВО 

„КРАС“ бр.пријаве:401-367/2019-III-01 од 21.05.2019. 

године, са пројекатом: „STIHOVI BORSKOG 

HORIZONTA“ Petojezična ilustrovana zbirka rudarske 

poezije sa pratećim CD-om štampanje knjige, štampanje 

omota CD-a, snimanje CD-a, promocija i distribucija knjige 

sa pratećim CD-om,   јер је пријава поднета од стране 

неовлашћеног лица. 

III 

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 града Бора, доставе нову спецификацију 

трошкова у складу са додељеним средствима, односно 

изјаву којом одустају од средстава која су им додељена.  

 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Бора“ и на веб-

сајту града Бора. 

Решење о расподели средстава доставља се 

сваком учеснику конкурса. 

  

V 

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 

града Бор за 2019.годину („Службени лист града Бора“, 

бр.18/18) и планираних у оквиру Програма 13 – Развој 

културе и информисања; Програмска активност 1201-

0002; функција 820; позиција 179; економска 

класификација 481 – Дотације осталим невладиним 

организацијама и удружењима - 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), Градска управа града Бора 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 града Бора у 2019.години („Службени лист 

града Бора“ бр.10/19) (у даљем тексту: Одлука). На 

основу члана 4. Одлуке, начелник Градске управе града 

Бора расписао је Jавни позив за учешће на конкурсу за 

финансирање или суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области културе на 

територији града Бора у 2019. години бр.401-333/2018-III 

од 25.05.2019.године.  

На конкурс су пристигле следеће пријаве: 

Р. 

б. 
Бр. пријаве 

Кул. 

обл. 
Подносилац пријаве Корисник средстава Назив пројекта 

1 
401-367/2019-III-01 од 

21.05.2019. 
1 

Словеначко културно 

друштво „КРАС“ 

Словеначко културно 

друштво „КРАС“ 

„STIHOVI BORSKOG HORIZONTA“ 

Petojezična ilustrovana zbirka rudarske 

poezije sa pratećim CD-om 

štampanje knjige, štampanje omota CD-

a, snimanje CD-a, promocija i 

distribucija knjige sa pratećim CD-om 

2 
401-375/2019-III-01 од 

24.05.2019. 
1 Бранислав Јанковић  

ŠTAMPARIJA TERCIJA 

DOO, BOR 
Песма је тренутак вечности 

3 
401-377/2019-III-01 од 

27.05.2019. 
1 

Удружење грађана 

„Рома Египћана и 

Ашкалија Бор“ 

Удружење грађана „Рома 

Египћана и Ашкалија 

Бор“ 

Пројекат „Мулти-културални клуб 

писаца Бор“ 

4 
401-385/2019-III-01 од 

29.05.2019. 
2 

Културно-уметничко 

друштво „Бранко Олар“ 

Слатина 

Културно-уметничко 

друштво „Бранко Олар“ 

Слатина 

ПРОЈЕКАТ: САБОР ИГРЕ 

„СЛАТИНА 2019 и ОЛАРИЈАДА“ 

5 
401-349/2019-III-01 од 

07.05.2019. 
5 

Удружење пензионера 

општине Бор 

Удружење пензионера 

општине Бор 
„Староградске игре за старе и младе“ 

6 
401-373/2019-III-01 од 

23.05.2019. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Ром“ Бор 

Културно-уметничко 

друштво „Ром“ Бор 

Putovanje gradovima Srbije 

Manifestacija roma u Boru 
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7 
401-386/2019-III-01 од 

29.05.2019. 
5 

Културно-уметничко 

друштво Месне 

заједнице Ново Селиште 

Бор 

Културно-уметничко 

друштво Месне заједнице 

Ново Селиште Бор 

XVI International Folklore Festival St. 

„Joachim Osogovski“ 

8 
401-390/2019-III-01 од 

30.05.2019. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Стол“ 

Културно-уметничко 

друштво „Стол“ 
Традиција Истока 

9 
401-393/2019-III-01 од 

30.05.2019. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Лука“ Лука 

Културно-уметничко 

друштво „Лука“ Лука 

17. Сабор народног стваралаштва 

Тимочке крајине 

10 
401-394/2019-III-01 од 

30.05.2019. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

Културно-уметничко 

друштво „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

Путовања на манифестације и 

представљање изворног 

стваралаштва града Бора 

11 
401-353/2019-III-01 од 

08.05.2019. 
8 

СЛОВЕНАЧКА 

КУЛТУРНА 

ЗАЈЕДНИЦА БОРСКОГ 

ОКРУГА „ДРАГО ЧЕХ“ 

СЛОВЕНАЧКА 

КУЛТУРНА 

ЗАЈЕДНИЦА БОРСКОГ 

ОКРУГА „ДРАГО ЧЕХ“ 

Dokumentovana sećanja zaposlenih 

Slovenaca u Borskom Rudniku i 

razvoju kompanije u XX veku 

12 
401-376/2019-III-01 од 

24.05.2019. 
8 Дом омладине Бор Дом омладине Бор „Омладински радио“ 

13 
401-371/2019-III-01 од 

23.05.2019. 
9 

Асоцијација за развој 

града 

Асоцијација за развој 

града 

Штиво: извођење књижевности с 

младима за младе 

14 
401-392/2019-III-01 од 

30.05.2019. 
9 „Вејв Бор“ „Вејв Бор“ 

Лост енд Фаунд Фестивал 

(Lost & Found Festival) 

15 
401-372/2019-III-01 од 

23.05.2019. 
10 

Удружење Влаха 

ПРИМОВАРА 

Удружење Влаха 

ПРИМОВАРА 
„Завичајни кутак“ 

16 
401-391/2019-III-01 од 

30.05.2019. 
10 

Културно-просветно 

друштво „ПЕТАР 

ЈЕНИЋ“ 

Културно-просветно 

друштво „ПЕТАР 

ЈЕНИЋ“ 

ИЗВОРНИ ДАНИ НЕРЕСНИЦЕ- 

ОПШТИНА КУЧЕВО 

 

 

Начелник Градске управе града Бора донео је Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури града 

Бора бр.020-28/2019-III-01 од 11.6.2019.године (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија је, након одржане седнице на којој је, између осталог, приступила увиду, прегледу и разматрању 

приспелих пријава, донела Одлуку о избору пројеката у култури града Бора у 2019. години бр.06-91/2019-III-01 од 

19.6.2019.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 
401-375/2019-III-01 

од 24.05.2019.г. 
1 Бранислав Јанковић 

 

ŠTAMPARIJA TERCIJA 

DOO, BOR 

Песма је тренутак вечности 20.800 

2 
401-377/2019-III-01 

од 27.05.2019.г. 
1 

Удружење грађана 

„Рома Египћана и 

Ашкалија Бор“ 

Удружење грађана 

„Рома Египћана и 

Ашкалија Бор“ 

Пројекат „Мулти-

културални клуб писаца 

Бор“ 

30.000 

3 
401-385/2019-III-01 

од 29.05.2019.г. 
2 

Културно-уметничко 

друштво „Бранко 

Олар“ Слатина 

Културно-уметничко 

друштво „Бранко Олар“ 

Слатина 

ПРОЈЕКАТ: САБОР ИГРЕ 

„СЛАТИНА 2019 и 

ОЛАРИЈАДА“ 

60.000 

4 
401-349/2019-III-01 

од 07.05.2019.г. 
5 

Удружење пензионера 

општине Бор 

Удружење пензионера 

општине Бор 

„Староградске игре за старе 

и младе“ 
44.000 

5 
401-373/2019-III-01 

од 23.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Ром“ Бор 

Културно-уметничко 

друштво „Ром“ Бор 

Putovanje gradovima Srbije 

Manifestacija roma u Boru 
50.000 

6 
401-386/2019-III-01 

од 29.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво Месне 

заједнице Ново 

Селиште Бор 

Културно-уметничко 

друштво Месне 

заједнице Ново Селиште 

Бор 

XVI International Folklore 

Festival St. „Joachim 

Osogovski“ 

120.000 

7 
401-390/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Стол“ 

Културно-уметничко 

друштво „Стол“ 
Традиција Истока 60.000 

8 
401-393/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Лука“ Лука 

Културно-уметничко 

друштво „Лука“ Лука 

17. Сабор народног 

стваралаштва Тимочке 

крајине 

60.000 

9 
401-394/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
5 

Културно-уметничко 

друштво „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

Културно-уметничко 

друштво „Бранислав 

Нушић“ Шарбановац 

Путовања на манифестације 

и представљање изворног 

стваралаштва града Бора 

70.000 

10 
401-353/2019-III-01 

од 08.05.2019.г. 
8 

СЛОВЕНАЧКА 

КУЛТУРНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

СЛОВЕНАЧКА 

КУЛТУРНА 

ЗАЈЕДНИЦА БОРСКОГ 

Dokumentovana sećanja 

zaposlenih Slovenaca u 

Borskom Rudniku i razvoju 

60.000 
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БОРСКОГ ОКРУГА 

„ДРАГО ЧЕХ“ 

ОКРУГА „ДРАГО ЧЕХ“ kompanije u XX veku 

11 
401-376/2019-III-01 

од 24.05.2019.г. 
8 Дом омладине Бор Дом омладине Бор „Омладински радио“ 70.000 

12 
401-371/2019-III-01 

од 23.05.2019.г. 
9 

Асоцијација за развој 

града 

Асоцијација за развој 

града 

Штиво: извођење 

књижевности с младима за 

младе 

100.000 

13 
401-392/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
9 „Вејв Бор“ „Вејв Бор“ 

Лост енд Фаунд Фестивал 

(Lost & Found Festival) 
100.000 

14 
401-372/2019-III-01 

од 23.05.2019.г. 
10 

Удружење Влаха 

ПРИМОВАРА 

Удружење Влаха 

ПРИМОВАРА 
„Завичајни кутак“ 120.000 

15 
401-391/2019-III-01 

од 30.05.2019.г. 
10 

Културно-просветно 

друштво „ПЕТАР 

ЈЕНИЋ“ 

Културно-просветно 

друштво „ПЕТАР 

ЈЕНИЋ“ 

ИЗВОРНИ ДАНИ 

НЕРЕСНИЦЕ- ОПШТИНА 

КУЧЕВО 

35.200 

 

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 пројекат не 

испуњавају услове за учешће на Конкурсу: 

 

1. СЛОВЕНАЧКО КУЛТУРНО ДРУШТВО  

„КРАС“, бр.пријаве: 401-367/2019-III-01 од 

21.05.2019.године, за пројекат „STIHOVI BORSKOG 

HORIZONTA“ Petojezična ilustrovana zbirka rudarske 

poezije sa pratećim CD-om štampanje knjige, štampanje 

omota CD-a, snimanje CD-a, promocija i distribucija knjige 

sa pratećim CD-om, област 1 – Подносилац пријаве не 

испуњава услове конкурса, јер је пријава поднета од 

стране неовлашћеног лица. 

 

У образложењу Одлуке, Комисија је такође 

навела да је применом критеријума и мерила за оцену 

пројеката дефинисаних Јавним позивом извршила 

вредновање 15 пројекта који испуњавају услове Јавног 

позива и оценила их на следећи начин: 

 

- Одобрени пројекти: 

1. БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ, бр.пријаве: 401- 

375/2019-III-01 од 24.05.2019, са корисником средстава 

ŠTAMPARIJA TERCIJA DOO, BOR, за пројекат Песма 

је тренутак вечности, област 1 - Став Комисије 

приликом оцењивања базирао се на подстицању 

неафирмисаних аутора на бављење овом културном 

делатношћу. Комисија сматра да пројекат задовољава 

општи интерес у култури у домену стварања услова за 

подстицање самосталног културног и уметничког 

стваралаштва, али је одлучила да, првенствено у циљу 

подстицаја аутору на даљи рад, пројекат подржи у мањем 

износу од траженог. 

2. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „РОМА  

ЕГИПЋАНА И АШКАЛИЈА БОР“, бр.пријаве: 401-

377/2019-III-01 од 27.05.2019.године, за пројекат 

Пројекат „Мулти-културални клуб писаца Бор“, 

област 1 - Став Комисије приликом оцењивања био је да 

пројекат у потпуности не задовољава критеријум 

стручности учесника у пројекту, те је стога подржала 

пројекат у домену подстицања неафирмисаних уметника 

на бављење књижевношћу, са напоменом да је за 

реализацију оваквог пројекта потребно укључивање 

других субјеката у култури који задовољавају степен 

стручности неопходних за реализацију овог пројекта. 

Комисија је приликом оцењивања посебно вредновала 

заступљеност националних мањина у реализацији 

пројекта, те је и јачање културне разноликости било 

начело којим се Комисија водила приликом оцењивања 

овог пројекта. 

 

 

3. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО  

„БРАНКО ОЛАР“ СЛАТИНА, бр.пријаве: 401-

385/2019-III-01 од 29.05.2019.године за пројекат 

ПРОЈЕКАТ: САБОР ИГРЕ „СЛАТИНА 2019 и 

ОЛАРИЈАДА“, област 2 - Став Комисије приликом 

оцењивања пројекта базирао се на подстицању 

аматерског културно-уметничког стваралаштва, као 

општег интереса у култури, са посебним акцентом на 

несметани континуитет у очувању традиције и неговању 

културног наслеђа. Комисија је посебно вредновала 

стварање могућности за интензиван континуиран и 

усклађен уметнички развој кроз улагање у опрему 

потребну за реализацију активности у пројекту, као и 

чињеницу да су пројектом обухваћене две 

манифестације. 

4. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ  

БОР, бр.пријаве: 401-349/2019-III-01 од 07.05.2019. 

године, за пројекат „Староградске игре за старе и 

младе“, област 5 - Став Комисије приликом оцењивања 

био је да се подржи континуитет и културна сарадња са 

општинама из округа које учествују у пројекту. Комисија 

је посебно вредновала утицај на циљну групу и угрожену 

категорију која је обухваћена пројектом. 

5. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО 

 „РОМ“ БОР, бр.пријаве: 401-373/2019-III-01 од 

23.05.2019.године, за пројекат Putovanje gradovima 

Srbije Manifestacija roma u Boru, област 5 - Став 

Комисије приликом оцењивања пројекта базирао се 

подстицању аматерског културно-уметничког 

стваралаштва, као општег интереса у култури, као и 

подстицање услова за развој културне сарадње. Комисија 

је приликом оцењивања посебно вредновала 

заступљеност националне мањине у реализацији 

пројекта. Приликом оцењивања, додатно су вреднована 

културно-уметничка друштва која нису у програму 

установе „Центар за културу града Бора“ и на тај начин 

се не финансирају из буџета града. 

6. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО СЕЛИШТЕ БОР, 

бр.пријаве: 401-386/2019-III-01 од 29.05.2019.године, за 

пројекат XVI International Folklore Festival St. „Joachim 

Osogovski“, област 5 - 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. Приликом 

оцењивања, Комисија је додатно вредновала културно-

уметничка друштва која нису у програму установе 

„Центар за културу града Бора“ и на тај начин се не 

финансирају из буџета града. 
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7. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО  

„СТОЛ“, бр.пријаве: 401-390/2019-III-01 од 30.05.2019. 

године, за пројекат Традиција Истока, област 5 - Став 

Комисије приликом оцењивања пројекта базирао се 

подстицању аматерског културно-уметничког 

стваралаштва, као општег интереса у култури, као и 

подстицање услова за развој културне сарадње. Комисија 

је посебно вредновала стварање могућности за 

интензиван континуиран и усклађен уметнички развој 

кроз улагање у опрему потребну за реализацију 

активности у пројекту. 

8. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО  

„ЛУКА“ ЛУКА, бр.пријаве: 401-393/2019-III-01 од 

30.05.2019. године, за пројекат 17. Сабор народног 

стваралаштва Тимочке крајине, област 5 - Став 

Комисије приликом оцењивања пројекта базирао се 

подстицању аматерског културно-уметничког 

стваралаштва, као општег интереса у култури, са 

посебним акцентом на несметани континуитет у очувању 

традиције и неговању културног наслеђа. Комисија је 

посебно вредновала стварање могућности за интензиван 

континуиран и усклађен уметнички развој кроз улагање у 

опрему потребну за реализацију активности у пројекту. 

9. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО  

„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ШАРБАНОВАЦ, 

бр.пријаве: 401-394/2019-III-01 од 30.05.2019.године, за 

пројекат Путовања на манифестације и 

представљање изворног стваралаштва града Бора, 

област 5 - Став Комисије приликом оцењивања пројекта 

базирао се подстицању аматерског културно-уметничког 

стваралаштва, као општег интереса у култури, као и 

подстицање услова за развој међународне културне 

сарадње. Комисија је посебно вредновала очување и 

представљање традиције и културног наслеђа, још једног 

од општих интереса у култури које овај пројекат у 

потпуности задовољава.  

10. СЛОВЕНАЧКА КУЛТУРНА ЗАЈЕДНИЦА  

БОРСКОГ ОКРУГА „ДРАГО ЧЕХ“, бр.пријаве: 401-

353/2019-III-01 од 08.05.2019.године, за пројекат 

Dokumentovana sećanja zaposlenih Slovenaca u Borskom 

Rudniku i razvoju kompanije u XX veku, област 8 - Став 

Комисије приликом оцењивања био је да пројекат 

задовољава начело очувања културног и историјског 

наслеђа, уз посебно вредновање примена нових 

технологија у култури и дигитализације, као општег 

интереса у култури који је основно начело овог пројекта. 

Комисија је посебно вредновала заступљеност 

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. 

11. ДОМ ОМЛАДИНЕ БОР, бр.пријаве: 401- 

376/2019-III-01 од 24.05.2019.године, за пројекат 

„Омладински радио“, област 8 - Став Комисије 

приликом оцењивања био је да пројекат у потпуности 

задовољава иновативност и креативност у приступу и 

обради програма, уз посебно вредновање примена нових 

технологија у култури и дигитализације, као општег 

интереса у култури који је основно начело овог пројекта. 

Комисија је додатно вредновала утицај на циљну групу 

који ће се остварити реализацијом пројекта, као и његову 

одрживост.  

12. АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА, 

бр.пријаве: 401-371/2019-III-01 од 23.05.2019.године, за 

пројекат Штиво: извођење књижевности с младима 

за младе, 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 

(образовање). Комисија је додатно вредновала утицај на 

циљну групу који ће се остварити реализацијом пројекта.  

13. „ВЕЈВ БОР“, бр.пријаве: 401-392/2019-III-01  

од 30.05.2019.године, за пројекат „Лост енд фаунд 

фестивал“ (Lost & Found Festival), 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 је додатно вредновала континуитет у 

реализацији пројекта, као и подстицање иновативности и 

креативности у култури, као општег интереса у култури 

који овај пројекат у потпуности задовољава.  

14. УДРУЖЕЊЕ ВЛАХА ПРИМОВАРА,  

бр.пријаве: 401-372/2019-III-01 од 23.05.2019. године, за 

пројекат „Завичајни кутак“, област 10 - Став Комисије 

приликом оцењивања заснивао се на очувању културног 

и историјског наслеђа као основног начела културног 

развоја који овај пројекат у потпуности задовољава. 

Комисија је приликом оцењивања посебно вредновала 

стручност учесника пројекта, заступљеност националне 

мањине у реализацији пројекта, као и одрживост 

пројекта. 

15. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУШТВО  

„ПЕТАР ЈЕНИЋ“, бр.пријаве: 401-391/2019-III-01 од 

30.05.2019.године, за пројекат ИЗВОРНИ ДАНИ 

НЕРЕСНИЦЕ - ОПШТИНА КУЧЕВО област 10 - Став 

Комисије приликом оцењивања пројекта базирао се 

подстицању аматерског културно-уметничког 

стваралаштва, као општег интереса у култури, као и 

подстицање услова за развој културне сарадње. Комисија 

је посебно вредновала очување и представљање 

традиције и културног наслеђа, још један од општих 

интереса у култури које овај пројекат у потпуности 

задовољава. При разматрању финансијског  плана, став 

Комисије био је да  исти у потпуности задовољава 

критеријуме економичности и усклађености са 

пројектним активностима, те је пројекат подржала у 

целости. 

 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: 401-486/2019-III-01 

У Бору, 21. јуна 2019.године 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА 

 

   НАЧЕЛНИК, 

          Љубинка Јелић, с.р. 
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