
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   II БРОЈ:  28 
25. СЕПТЕМБАР  

2019. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  
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На основу члана 46. а у вези члана 66. 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 
„Приступ развоја ромске деце у раном узрасту за 
побољшање социјалне укључености и борбе против 
дискриминације“ Градско веће града Бора, на седници 
одржаној 25. септембра 2019. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О САГЛАСНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ГРАДА БОРА 
ПРОЈЕКТА“ПРИСТУП РАЗВОЈА РОМСКЕ ДЕЦЕ У 
РАНОМ УЗРАСТУ ЗА ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ 

УКЉУЧЕНОСТИ И БОРБЕ ПРОТИВ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ“ 

 

Члан 1. 
Град Бор је сагласан да, као главни корисник и 

корисник гранта за имплементацију пројекта „Приступ 
развоја ромске деце у раном узрасту за побољшање 
социјалне укључености и борбе против дискриминације“, 

обезбеди учешће у финансирању пројекта у износу од 
10,30% од одобреног гранта у оквиру Програма 
“Подршка ЕУ Инклузији Рома-Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома“ 

 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу од наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 401-672/2019-IV 

У Бору, 25. септембра 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 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) и члана 36. 
Пословник о раду Градског већа града Бора (‘’Службени 
лист града Бора’’ бр. 9/18), Градско веће града Бора, на 
седници одржаној 25. септембра 2019. године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Пројектног тима за спровођење и реализацију 
пројекта  ''Приступ развоју ромске деце у раном узрасту за 

побољшање социјалне укључености и борбe против 

дискриминације'' у оквиру програма ''Подршка  
ЕУ инклузији Рома – Оснаживање  локалних заједница 

 за инклузију Рома'' 
 

1. Образује се Пројектни тим за спровођење и 
реализацију Пројекта ''Заједно од раног узраста против 
дискриминације у оквиру програма ''Подршка ЕУ инклузији Рома 
– Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома'' (у даљем 
тексту: Пројектни тим), у саставу: 

 

1) Срећко Здравковић, пројектни менаџер, члан Градског 
већа града Бора, задужен за област омладине и пројекте; 

2) Саша Каменовић, пројектни координатор испред 
партнерске организације на пројекту – Ромска иницијатива 
младих ''Gypsy soul''; 

3) Владимир Шаиновић, пројектни асистент испред 
партнерске организације на пројекту – Ромска инцијатива младих 
''Gypsy soul''; 

4) Маја Марковић, финансијски и административни 
асистент; 

5) Миодраг Недељковић, асистент за јавне набавке. 
 

 2. Задаци Пројектног тима из тачке 1. овог решења су:  
 

 - да обезбеди квалитетну реализацију пројектних 
активности утврђених пројектним планом; 
 - да обезбеди остваривање адекватне координације 

пројектним активностима и континуиране комуникације на 
релацији Пројектног тима и имплементационих партнера; 
 - да пројектну документацију води према утврђеним 
смерницама донатора; 
 - да од стране донатора утврђеним роковима изради 
програмске и финансијске извештаје у дефинисаним извештајним 
формуларима; 
 - да спроводи законом, и у смерницама донатора, 
утврђене процедуре јавних набавки; 
 - да периодично реализује (пројектним планом утврђен) 
интерни мониторинг и евалуацију пројектних активности; 
 - да организује пројектним планом дефинисане састанке 
Пројектног тима. 

 

 3. Пројектни тим о свом раду води записник који 
потписују сви чланови Пројектног тима. 
 

 4. Административно-техничке послове за послове 
Пројектног тима обавља Градска управа града Бора- Одељење за 
привреду и друштвене делатности. 
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5. Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 

 

 

Број: 90-6 /2019-IV 

У Бору,  25.септембра 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 32. Закона о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник РС“ бр. 36/06), члана 6. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава црквама итрадиционалним верским 
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених 
иверских објеката на територији општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“ бр. 10/17), а на предлог 
Комисије за спровођење конкурсног поступка за доделу 
средстава црквама и традиционалним верским 
заједницама број: 020-38/2019-III од 13.09.2019. године, 
Градско веће града Бора, на седници одржаној 25. 
септембра 2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  
БОРА ЗА 2019. ГОДИНИ 

 

I 
Овим решењем утврђује се расподела средстава 

за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и 
верских заједница на територији града Бора за 
2019.годину, опредељених Одлуком о измени и допуни 
одлуке о буџету града Бора број 400-124/2019-I 

(„Службени лист Града Бора“ бр 18/2019) ,Решења о 
утврђивању финасијског плана Градске управе Бор за 
2019.годину број 400-128/2019-III-01 од 
08.07.2019.године, планирана су средства у оквиру 
Програма13- Развој културе: Програмска активност 1201-

0003 - Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа-истраживачка, изложбена 
и едукативна делатност, функција 840- Верске 
заједнице,позиција 180; економска класификација 481 - 

Дотације невладиним организацијама уизносу од 
2.000.000,00 динара. Средства су, према предлогу 
Комисије за спровођењеконкурсног поступка за доделу 
средстава из буџета града Бора 
зафинансирање/суфинансирање пројеката цркава и 
верских заједница, појединачноодобрена на следећи 
начин: 

Редни 
број 

 

Подносилац 

пријаве 

Назив 
пројекта 

Одобрена 

средства 

динарима 

1. 

Српска равославна црква, 
ЕпархијаТимочка – 

Црквена општина 
Слатина Бор  

Израда 
прилазних 
стаза у 
порти 

363.120,00 

 

2. 

Српска православна 
црква, Епархија Тимочка 
– Црквена општина Доња 
Бела Река 

Израда 
столарије 
на цркви 
Доња 
Бела Река 

 

 

136.880,00 

3. 

Српска православна 
црква, Епархија Тимочка 
- Црквена општина 
Шарбановац 

Црква 

 
500.000,00 

 

II 

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. 
 

III 

Ово решење је коначно и основ је за 
закључивање уговора са подносиоцем који је добио 
средства за финансирање/суфинансирање пројеката. 

Корисници средстава су у обавези да, са 
градоначелником града Бора, у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема овог решења, закључе Уговор о 
финансирању/суфинансирању програма и пројеката, 
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе 
уговорених страна. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Средства за финансирање/суфинансирање 
опредељена су Одлуком о измени и допуни одлуке о 
буџету града Бора број 400-124/2019-I („Службени лист 
Града Бора“ бр 18/2019) и Решења о утврђивању 
финасијског плана Градске управе Бор за 2019.годину 
број 400-128/2019-III-01 од 08.07.2019.године, планирана 
су средства у оквиру Програма 13-Развој културе: 
Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система 
очувања и представљања културно-историјског наслеђа-

истраживачка, изложбена и едукативна делатност, 
функција 840- Верске заједнице, позиција 180; економска 
класификација 481-Дотације невладиним организацијама 
у износу од 2.000.000,00 динара. У складу са 
Правилником о критеријумима и поступку доделе 
средстава црквама и традиционалним верским 
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених 
и верских објеката на територији општине Бор 
(„Службени лист општине Бор “бр.10/2017), а на основу 
одлуке о расписивању Јавног конкурса за 
финансирање/суфинансирање пројекта цркава и верских 
заједница на територији општине Бор за 2019.годину, 
број 401-578/2019. од 13.08..2019.године. У складу са 
чланом 5. конкурса пристигле су три пријаве и то: 

Комисија је утврдила да су на конкурс 
пристигле следеће пријаве: 

-Српска православна црквена општина, пријава 
бр. 401-605/2019-III-01 од 26.08. 2019. године за пројекат 
Израда прилазних стаза у порти у износу од 465.900,00 
динара. 

-Српска православна црквена општина, Доња 
Бела Река пријава бр: 401-606/2019-III-01 од 28.08. 2019. 
године по пројекту Израда столарије на цркви Доња бела 
река. 

-Српска православна црквена 
општина,Шарбановац из Бора, пријава бр. 401-621/2019-

III-01 од 03.09. 2019. године за пројекат Црква. 
-Српска православна црквена општина, 

Метовница, Пријава бр: 401-605/2019-III-01 од 28.08. 
2019. године, за пројекат Спречавање пропадања храма 
Базнесења Господњег у Метовници. 

Утврђено је да су све пријаве благовремено 
поднете. 

Дана 13.09.2019.године Српска православна 
црквена општина, Метовница је повукла Пријаву бр. 401-

605/2019-III-01 од 28.08. 2019. године, за пројекат 
Спречавање пропадања храма Базнесења Господњег у 
Метовници. 
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Узевши у обзир расположива средства и 
поднете захтеве, Комисија је дала следећи  

 

Предлог за расподелу: 
1.Српска православна црквена општина, 

Слатина на основу пријаве бр. 401- 

605/2019-III-01 од 26.08. 2019. године за пројекат Израда 
прилазних стаза у порти у износу од 465.900,00 динара: 
 

Назив пројекта 

 

Тражена 

средства 

Одобрена 
средства 

 

Израда 
прилазних стаза 
у порти 

465.900,оо 363.120,00 

 

2.Српска православна црквена општина,Доња 
Бела Река на основу пријаве бр. 401-606/2019-III-01 од 
28.08. 2019. године по пројекту Израда столарије на 
цркви Доња Бела Река  

 

Назив пројекта  
 

Тражена 
средства 

Одобрена 
средства 

 

Израда 
столарије на 
цркви Доња 
Бела Река 

136.880,00 136.880,00 

 

 

3.Српска православна црквена општина, 
Шарбановац, на основу пријаве бр. 401-621/2019-III-01 

од 03.09. 2019. године за пројекат Црква, 
 

Назив пројекта Тражена средства 

 

Одобрена 
средства 

Црква 500.000,00 500.000,00 

 

Из напред наведеног разлога закључено је као у 
диспозитиву решења. 
 

Упуство о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, пред 
Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана 
објављивања овог решења у ‘’Службеном листу града 
Бора’’. 

 

Број: 401-673/2019-IV 

У Бору, 25. септембра 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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С А Д Р Ж А Ј  
 

 
 

 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА 

 

 

 
1. Одлука о сагласности финансирања града Бора пројекта “Приступ развоја ромске деце у раном узрасту за побољшање  
     социјалне укључености и борбе против дискриминације“…………………………………………………………………… 1 

 

2.  Решење о образовању Пројектног тима за спровођење и реализацију пројекта  ''Приступ развоју ромске деце у раном  
     узрасту за побољшање социјалне укључености и борбу против дискриминације'' у оквиру програма ''Подршка  
      ЕУ инклузији Рома – Оснаживање  локалних заједница за инклузију Рома''…………………………………………….... 1 

 

3. Решење о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница 
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ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – Служба за скупштинске послове,  

ул. Моше Пијаде 3 Бор 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140 

ТЕЛЕФОНИ:  Редакција 423 255 лок. 140;  Служба претплате 423 255 лок. 149 

УПЛАТНИ РАЧУН: 840 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора, 
позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


