СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: III

БРОЈ: 33

10. ЈУН
2020. ГОДИНЕ

1
На основу члана 76. став 4. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16-испр. и
6/20), члана 7. став 2. и 3. Одлуке о расписивању
конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области културе на
територији града Бора у 2020.години (''Службени лист
града Бора'', бр.5/20), а у складу са расписаним
Конкурсом за финансирање или суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области
културе на територији града Бора у 2020.години бр.401402/2020-III-01 од 5.2.2020.године и Записником
Комисије за оцену пројеката у области културе у граду
Бору бр.06-63/2020-III од 9.6.2020.године, начелник
Градске управе града Бора доноси

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

пројеката у култури из буџета града Бора у износу од
3.000.000,00 динара, опредељених Одлуком о буџету
града Бора за 2020.годину (''Службени лист града Бора'',
бр.37/19 и 31/20) .
I
Одобравају се пројекти и расподела средстава,
према образложеном предлогу Комисије за оцену
пројеката у области културе у граду Бору, на следећи
начин:

РЕШЕЊЕ
о избору пројеката и додели средстава за
финансирање или суфинансирање пројеката у
култури из буџета града Бора у 2020. години
Овим решењем утврђује се избор пројеката и
расподела средстава за финансирање или суфинансирање
Р.
б.

Бр. пријаве

Кул.
обл.*

Подносилац пријаве/
Корисник средстава

Назив пројекта

Одобрена
средства

1

401-675/2020-III-01
од 03.03.2020.г.

2

Удружење грађана ''Рома
Египћана и Ашкалија Бор''

Пројекат „Ромска традиционална
музика“

70.250

2

401-676/2020-III-01
од 03.03.2020.г.

5

Културно-уметничко друштво
''Ром'' Бор

Путовања градовима Србије
Манифестација рома у Бору

150.000

3

401-694/2020-III-01
од 04.03.2020.г.

5

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО
ДРУШТВО ''ПЕТАР
РАДОВАНОВИЋ'' ЗЛОТ

Презентација Влашких обичаја и
културе кроз песму и игру

190.000

4

401-723/2020-III-01
од 05.03.2020.г.

11

Удружење Влаха
ПРИМОВАРА

САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ 2020

100.000

5

401-731/2020-III-01
од 06.03.2020.г.

1

40 година рада у сликарству уметника
Ненада Васиљевића

240.000

6

401-732/2020-III-01
од 06.03.2020.г.

1

7

401-733/2020-III-01
од 06.03.2020.г.

1

8

401-736/2020-III-01
од 06.03.2020.г.

9

Ненад Васиљевић
/ DOO GRAFOMED TRADE
BOR
Душан Накић
/ DOO GRAFOMED TRADE
BOR
Милорад Антић
/ DOO GRAFOMED TRADE
BOR

Књига „Криптологија кошаркашких
вежби“

300.000

50 година уметничког стваралаштва у
Бору вајара Милорада Антића Пиркета

262.500

7

Дом омладине Бор

„Борани, шта има?“

190.000

401-737/2020-III-01
од 06.03.2020.г.

7

СЛОВЕНАЧКА КУЛТУРНА
ЗАЈЕДНИЦА БОРСКОГ
ОКРУГА ''ДРАГО ЧЕХ''

Izrada monografije za dokumentovana
sećanja Slovenaca koji su radili u
Borskom rudniku u XX veku

150.000

10

401-738/2020-III-01
од 06.03.2020.г.

5

Културно уметничко друштво
''Стол''

Оснажени у очувању изворног
стваралаштва

190.000

11

401-740/2020-III-01
од 06.03.2020.г.

5

Културно уметничко друштво
Месне заједнице Ново
Селиште Бор

Међународна сарадња и размена
културноуметничког стваралаштва
кроз игру и песму

150.150
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12

401-747/2020-III-01
од 09.03.2020.г.

2

Културно-уметничко друштво
''Бранко Олар'' Слатина

ПРОЈЕКАТ: САБОР ИГРЕ
„СЛАТИНА 2020 и ОЛАРИЈАДА“

193.000

13

401-758/2020-III-01
од 09.03.2020.г.

5

Културно-уметничко друштво
''Лука'' Лука

18. Сабор народног стваралаштва
Тимочке крајине

190.000

14

401-759/2020-III-01
од 09.03.2020.г.

2

Културно-уметничко друштво
''Ђидо'' Брестовац

Традицијом у будућност

220.000

15

401-770/2020-III-01
од 09.03.2020.г.

1

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ ''БОР''

ЈУБИЛЕЈ, 40 година постојања и рада
ЕК „Бор“

23.100

16

401-777/2020-III-01
од 09.03.2020.г.

5

Културно-уметничко друштво
''Лозовица'' из Горњана

Обнављање традиционалних
вредности

191.000

Културно-просветно друштво
''ПЕТАР ЈЕНИЋ

САБОР У ПЕСМИ И ИГРИ
„ПЕТРОВДАН ФЕСТ 2020“ –
ЈАЧАЊЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ ИСТОРИЈЕ ВЛАХА КРОЗ
ПЕСМУ И ИГРУ МЕЂУНАРОДНОГ
КАРАКТЕРА

190.000

17

401-778/2020-III-01
од 09.03.2020.г.

5

II
Не одобравају се средства, a према
образложеном предлогу Kомисије за оцену пројеката у
култури града Бора за:
1.Удружење
Рома
са
инвалидитетом
„АМАЛ“, број пријаве: 401-674/2020-III-01 од
03.03.2020. године, за пројекат- „Mli angluni pustik“ „Моја прва књига“, област 1.
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 и
образложењем Комисије, 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 вебсајту града Бора www.bor.rs.
Решење о расподели средстава доставља се
сваком учеснику конкурса.
V
Oво решење је коначно и основ је за закључење
уговора са подносиоцем коме су одобрена средства за

Р.
б.
1

2

3

4

5

Бр. пријаве
401-674/2020-III-01
03.03.2020. (830)
исп. 19.5.2020 (1356)
401-675/2020-III-01
03.03.2020. (831)
исп. 19.5.2020 (1355)
401-676/2020-III-01
03.03.2020. (832)
исп. 18.5.2020 (1315)
исп. 19.5.2020 (1335)
401-694/2020-III-01
04.03.2020. (850)
исп. 18.5.2020 (1317)
401-723/2020-III-01
05.03.2020. (887)
исп. 19.5.2020 (1336)

финансирање
активности.

или

суфинансирање

пројектних

Образложење
Средства за финансирање или суфинансирање
пројеката у култури, опредељена су Одлуком о буџету
града Бора за 2020.годину (''Службени лист града Бора'',
бр.37/19 и 31/20) и планирана у оквиру Програма 1201 –
Развој културе и информисања; програмска активност
0002 – Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва; функционална класификација 820;
позиција 237; економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама - култура у износу од
3.000.000,00 динара.
У складу са чланом 76. став 1. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16-испр. и
6/20) и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури (''Службени гласник РС'',
бр.105/16 и 112/17), начелник Градске управа града Бора
донео је Одлуку о расписивању конкурса за финансирање
или суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области културе на територији града Бора у
2020.години (''Службени лист града Бора'', бр.5/20) (у
даљем тексту: Одлука). На основу члана 4. Одлуке,
начелник Градске управе града Бора расписао је Конкурс
за финансирање или суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области културе на
територији града Бора у 2020.години бр.401-402/2020-III01 од 5.2.2020.године, који је објављен у дневном листу
''Ало'' и на сајту града Бора дана 7.2.2020.године и на
исти је поднето следећих 19 пријава:

Кул.
обл.*

Подносилац пријаве/
Корисник средстава

Назив пројекта

Тражена
средства

1.

Удружење Рома са
инвалидитетом „АМАЛ“

„Mli angluni pustik“ – „Моја прва
књига“

99.500,00

2.

Удружење грађана „Рома
Египћана и Ашкалија Бор“ –
„РЕАБ“

Пројекат „Ромска традиционална
музика“

89.000,00

5.

Културно-уметничко друштво
„Ром“ Бор

Путовања градовима Србије
Манифестација рома у Бору

300.000,00

5.

Куд „Петар Радовановић“ Злот

Презентација Влашких обичаја и
културе кроз песму и игру

200.000,00

11.

Удружење Влаха
ПРИМОВАРА

САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ 2020

132.200,00
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6

401-731/2020-III-01
06.03.2020. (898)
исп. 19.5.2020 (1357)

1.

Ненад Васиљевић
/ Графомед траде д.о.о. Бор

40 година рада у сликарству уметника
Ненада Васиљевића

300.000,00

7

401-732/2020-III-01
06.03.2020. (899)

1.

Душан Накић
/ Графомед траде д.о.о. Бор

Књига „Криптологија кошаркашких
вежби“

300.000,00

1.

Милорад Антић
/ Графомед траде д.о.о. Бор

50 година уметничког стваралаштва у
Бору вајара Милорада Антића Пиркета

300.000,00

7.

УГ Дом омладине Бор

„Борани, шта има?“

190.000,00

8

9

401-733/2020-III-01
06.03.2020. (900)
исп. 19.5.2020 (1358)
401-736/2020-III-01
06.03.2020. (897)
исп. 15.5.2020 (1271)

10

401-737/2020-III-01
06.03.2020. (894)

7

SKS Drago Čeh Bor,
Slovenačka kulturna zajednica
Borskog okruga „Drago Čeh“ –
Predsednik Ivan Doberšek

Izrada monografije za dokumentovana
sećanja Slovenaca koji su radili u
Borskom rudniku u XX veku

200.000,00

11

401-738/2020-III-01
06.03.2020. (893)

5.

Културно уметничко друштво
„Стол“, Бучје

Оснажени у очувању изворног
стваралаштва

207.000,00

12

401-740/2020-III-01
06.03.2020. (892)

5.

Културно уметничко друштво
Месне заједнице Ново
Селиште Бор

Међународна сарадња и размена
културноуметничког стваралаштва
кроз игру и песму

150.150,00

13

401-747/2020-III-01
09.03.2020. (915)
исп. 18.5.2020 (1316)

2.

КУД „БРАНКО ОЛАР“
СЛАТИНА

ПРОЈЕКАТ: САБОР ИГРЕ
„СЛАТИНА 2020 и ОЛАРИЈАДА“

193.000,00

14

401-758/2020-III-01
09.03.2020. (934)

5.

Културно-уметничко друштво
„Лука“ Лука

18. Сабор народног стваралаштва
Тимочке крајине

280.000,00

15

401-759/2020-III-01
09.03.2020. (935)
исп. 19.5.2020 (1359)

2.

Културно-уметничко друштво
„ЂИДО“ БРЕСТОВАЦ

Традицијом у будућност

241.000,00

16

401-770/2020-III-01
09.03.2020. (936)

1.

Удружење – ЕНИГМАТСКИ
КЛУБ“ „БОР“

ЈУБИЛЕЈ, 40 година постојања и рада
ЕК „Бор“

23.100,00

5.

Културно-уметничко друштво
„Бранислав Нушић“
Шарбановац

Фестивал омладинских фолклора 2020
Шарбановац

235.000,00

5.

Културно-уметничко друштво
„Лозовица“ из Горњана

Обнављање традиционалних
вредности

191.000,00

Културно-просветно друштво
„ПЕТАР ЈЕНИЋ“, Оштрељ

САБОР У ПЕСМИ И ИГРИ
„ПЕТРОВДАН ФЕСТ 2020“ –
ЈАЧАЊЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ ИСТОРИЈЕ ВЛАХА КРОЗ
ПЕСМУ И ИГРУ МЕЂУНАРОДНОГ
КАРАКТЕРА

297.780,81

17

18

19

401-771/2020-III-01
09.03.2020. (937)
21.5.2020 (1385)401-777/2020-III-01
09.03.2020. (939)
исп. 18.5.2020 (1314)

401-778/2020-III-01
09.03.2020. (940)

5.

*Напомена:
Културне области за које је расписан конкурс
у 2020.години су следеће:
1.књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
2.музика
(стваралаштво,
продукција,
интерпретација)
3.ликовне, примењене, визуелне уметности,
дизајн, уметничка фотографија и архитектура
4.позоришна
уметност
(стваралаштво,
продукција, интерпретација)
5.уметничка игра – класичан балет, народна
игра, савремена игра (стваралаштво, продукција,
интерпретација)
6.филмска уметност и остало аудио-визуелно
стваралаштво
7.дигитално стваралаштво и мултимедији
8.остала извођења културних програма и
културних садржаја (мјузикл,циркус,пантомима,улична
уметност и сл.)
9.делатност заштите у области непокретних
културних добара
10.делатност заштите у области покретних
културних добара
11.делатност
заштите
у
области
нематеријалног културног наслеђа
12.библиотечко-информационе делатности

13.научноистраживачке
и
едукативне
делатности у култури
14.менаџмент у култури
15.употреба информационе и комуникационе
технологије у културној делатности.
Због проглашења ванредног стања у Републици
Србији, Одлуком о обустави активности везаних за
реализацију процедуре конкурса за финансирање или
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области културе на територији града Бора у
2020.години (''Службени лист града Бора'', бр.20/20)
обустављене су активности везане за реализацију
процедуре конкурса, које су настављене доношењем
Одлуке о наставку активности везаних за реализацију
процедуре конкурса за финансирање или суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области
културе на територији града Бора у 2020.години
(''Службени лист града Бора'', бр.29/20), према којој су
учесници конкурса били у обавези да ускладе периоде
реализације конкурса на период 1.7. – 30.11.2020.године.
Начелник Градске управе града Бора донео је
Решење о образовању Комисије за оцену пројеката у
области културе у граду Бору бр.020-11/2020-III-01 од
14.5.2020.године (у даљем тексту: Комисија).

4
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Провером документације поднете на конкурс,
Комисија је једногласно закључила следеће:
-Да су све пријаве благовремене, односно да
су пристигле у предвиђеном року до 9.3.2020.године.
-Да су сви подносиоци пријава, где је то било
потребно, ускладили периоде реализације у предвиђеном
року до 19.5.2020.године, осим Културно-уметничког
друштва ''Бранислав Нушић'' Шарбановац, који је у вези
са пријавом бр.401-771/2020-III-01 од 09.03.2020.године,
доставио Одлуку да одустаје од пројекта, због
немогућности да се планирани Фестивал омладинских
фолклора 2020 Шарбановац одржи у предвиђеном
термину.
-Да је 18 пријава комплетно и
-Да 18 пријава испуњава услов права учешћа
на Конкурсу.
У даљем поступку, Комисија је приступила
оцењивању, где је сваки члан Комисије оцењивао сваки
пројекат појединачно према критеријумима и мерилима
који су дефинисани Конкурсом и извршила вредновање и
оцену пројеката уз следеће образложење:
- Одобрени пројекти:
1.Удружење грађана „Рома Египћана и Ашкалија
Бор“ – „РЕАБ“ , број пријаве: 401-675/2020-III-01
03.03.2020.године, за пројекат- Пројекат „Ромска
традиционална музика“, област 2- Став Комисије
приликом оцењивања био је да пројекат у потпуности не
задовољава критеријум стручности учесника у пројекту,
те је стога подржала пројекат у домену популаризације
ромске музике, 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.
2. Културно-уметничко друштво „Ром“ Бор, број
пријаве: 401-676/2020-III-01 03.03.2020.године, за
пројекат- Путовања градовима Србије Манифестација
рома у Бору, област 5- Став Комисије приликом
оцењивања пројекта базирао се на 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.
3. Куд „Петар Радовановић“ Злот, број пријаве:
401-694/2020-III-01 од 04.03.2020.године, за пројекатПрезентација Влашких обичаја и културе кроз песму и
игру, област 5- Став Комисије приликом оцењивања
пројекта базирао се на подстицању аматерског културноуметничког 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 остварену културну сарадњу.
4. Удружење Влаха ПРИМОВАРА, број пријаве:
401-723/2020-III-01 од 05.03.2020. године, за пројекатСАЈАМ ЕТНО ХРАНЕ 2020, област 11- Став Комисије
приликом оцењивања заснивао се на очувању
нематеријалног културног наслеђа који овај пројекат у
потпуности задовољава. Комисија је приликом
оцењивања
посебно
вредновала
заступљеност
националне мањине у реализацији пројекта, као и
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међусобну повезаност области културе са другим
областима (туризам).
5. Ненад Васиљевић, број пријаве: 401-731/2020-III01 06.03.2020.године, са корисником средстава
Графомед траде д.о.о. Бор, за пројекат- 40 година рада у
сликарству уметника Ненада Васиљевића, област 1Став Комисије приликом оцењивања био је да пројекат у
потпуности задовољава аутентичност, иновативност и
креативност у приступу и обради програма, уз посебно
вредновање стручности учесника пројекта. Комисија је
додатно вредновала стварање услова за даљи развој и
подстицање савременог културног и уметничког
стваралаштва и подржала пројекат у тиражу од 400
примерака.
6. Душан Накић, број пријаве: 401-732/2020-III-01
06.03.2020. године, са корисником средстава Графомед
траде д.о.о. Бор, за пројекат- Књига „Криптологија
кошаркашких вежби“, област 1- Став Комисије
приликом оцењивања био је да пројекат у потпуности
задовољава аутентичност, иновативност и креативност у
приступу и обради програма, уз посебно вредновање
стручности учесника пројекта. Комисија је додатно
вредновала стварање услова за даљи развој и подстицање
савременог културног и уметничког стваралаштва и
подржала пројекат у целости, односно траженом тиражу.
7. Милорад Антић, број пријаве: 401-733/2020-III01 06.03.2020. године, са корисником средстава
Графомед траде д.о.о. Бор, за пројекат- 50 година
уметничког стваралаштва у Бору вајара Милорада
Антића Пиркета, област 1- Став Комисије приликом
оцењивања био је да пројекат у потпуности задовољава
аутентичност, иновативност и креативност у приступу и
обради програма, уз посебно вредновање стручности
учесника пројекта. Комисија је додатно вредновала
стварање услова за даљи развој и подстицање савременог
културног и уметничког стваралаштва и подржала
пројекат у тиражу од 350 примерака.
8. УГ Дом омладине Бор, број пријаве: 401736/2020-III-01 06.03.2020.године, за пројекат- „Борани,
шта има?“, област 7- 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.
9. SKS Drago Čeh Bor, Slovenačka kulturna
zajednica Borskog okruga „Drago Čeh“ – Predsednik
Ivan Doberšek, број пријаве: 401-737/2020-III-01
06.03.2020.године, за пројекат- Izrada monografije za
dokumentovana sećanja Slovenaca koji su radili u Borskom
rudniku u XX veku, област 7- 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 и подржала пројекат у домену
трошкова за најам видео оператера и видео опреме.
10. Културно уметничко друштво „Стол“, Бучје,
број пријаве: 401-738/2020-III-01 06.03.2020. године, за
пројекат- Оснажени у очувању изворног стваралаштва,
област 5- Став Комисије приликом оцењивања пројекта
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базирао се на подстицању аматерског културноуметничког 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.
11. Културно уметничко друштво Месне
заједнице Ново Селиште Бор, број пријаве: 401740/2020-III-01
06.03.2020.године,
за
пројекатМеђународна сарадња и размена културноуметничког
стваралаштва кроз игру и песму, област 5- Став
Комисије приликом оцењивања пројекта базирао се на
подстицању, унапређењу и стварању услова за развој
међународне културне сарадње, као и подстицању
аматерског културно-уметничког стваралаштва, као
општих интереса у култури, које овај пројекат у
потпуности задовољава. Комисија је посебно вредновала
очување традиције и континуитет у реализацији
активности у склопу пројекта, као и његову међународну
компоненту.
12. КУД „БРАНКО ОЛАР“ СЛАТИНА, број
пријаве: 401-747/2020-III-01 09.03.2020. године, за
пројекат- ПРОЈЕКАТ: САБОР ИГРЕ „СЛАТИНА 2020
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.
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16. Културно-уметничко друштво „Лозовица“ из
Горњана, број пријаве: 401-777/2020-III-01 09.03.2020.
године, за пројекат- Обнављање традиционалних
вредности, област 5- Став Комисије приликом
оцењивања пројекта базирао се на 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.
17. Културно-просветно друштво „ПЕТАР
ЈЕНИЋ“, Оштрељ, број пријаве: 401-778/2020-III-01
09.03.2020. године, за пројекат- САБОР У ПЕСМИ И
ИГРИ „ПЕТРОВДАН ФЕСТ 2020“ – ЈАЧАЊЕ И
ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ИСТОРИЈЕ
ВЛАХА КРОЗ ПЕСМУ И ИГРУ МЕЂУНАРОДНОГ
КАРАКТЕРА, област 5- Став Комисије приликом
оцењивања пројекта базирао се на подстицању
аматерског културно-уметничког стваралаштва, као
општег интереса у култури, као и подстицању услова за
развој међународне културне сарадње. Комисија је
посебно вредновала очување и представљање традиције
и културног наслеђа, још једног од општих интереса у
култури, као и подстицање, унапређење и стварање
услова за развој међународне културне сарадње, као
општег интереса у култури, које овај пројекат у
потпуности задовољава.
- Одбијени пројекти:
1.Удружење
Рома
са
инвалидитетом
„АМАЛ“, број пријаве: 401-674/2020-III-01 од
03.03.2020.године, за пројекат- „Mli angluni pustik“ –
„Моја прва књига“, област 1 – Став Комисије приликом
оцењивања пројекта био је да пројекат не задовољава
критеријум стручности, као и да је неопходна уређивачка
и издавачка политика која би потврдила уметничку
вредност пројекта као и озбиљнији приступ аутора
пројекту.

13. Културно-уметничко друштво „Лука“ Лука,
број пријаве: 401-758/2020-III-01 09.03.2020. године, за
пројекат- 18. Сабор народног стваралаштва Тимочке
крајине, област 5- Став Комисије приликом оцењивања
пројекта базирао се на подстицању аматерског културноуметничког 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.

1.Културно-уметничког друштва ''Бранислав
Нушић'' Шарбановац, број пријаве: 401-771/2020-III-01
од
09.03.2020.године,
за
пројекатФестивал
омладинских фолклора 2020 Шарбановац, област 5 –
јер је подносилац пријаве одустао од пројекта.

14. Културно-уметничко друштво „ЂИДО“
БРЕСТОВАЦ,
број
пријаве:
401-759/2020-III-01
09.03.2020. године, за пројекат- Традицијом у
будућност, област 2- Став Комисије приликом
оцењивања био је да пројекат у потпуности задовољава
аутентичност, иновативност и креативност у приступу и
обради програма, уз посебно вредновање очувања и
представљања културе националне мањине као општег
интереса у култури.

На основу члана 7. став 1. Одлуке о
расписивању
Конкурса
за
финансирање
или
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области културе на територији града Бора у 2020.
години бр. 401-401/2020-III од 5.2.2020. године, Комисија
је једногласно донела следећи
Предлог о избору пројеката у култури града
Бора у 2020.години, садржан у Записнику бр.06-63/2020III од 9.6.2020.године:

15. Удружење – ЕНИГМАТСКИ КЛУБ „БОР“ ,
број пријаве: 401-770/2020-III-01 09.03.2020. године, за
пројекат- ЈУБИЛЕЈ, 40 година постојања и рада ЕК
„Бор“, област 1- Став Комисије приликом оцењивања
био је да пројекат задовољава општи интерес у култури у
домену стварања услова за заштиту и коришћење српског
језика и ћириличног писма, као и његову популаризацију.
Комисија је посебно вредновала едукативни сегмент
пројекта, као и циљну групу на коју ће пројекат имати
утицај.

- Није разматран пројекат:
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Р.
б.

Бр. пријаве

Кул.
обл.*

Подносилац пријаве/
Корисник средстава

Назив пројекта

Одобрена
средства

1

401-675/2020-III-01
03.03.2020.

2.

Удружење грађана „Рома
Египћана и Ашкалија Бор“ –
„РЕАБ“

Пројекат „Ромска традиционална
музика“

70.250

5.

Културно-уметничко друштво
„Ром“ Бор

Путовања градовима Србије
Манифестација рома у Бору

150.000

5.

Куд „Петар Радовановић“ Злот

Презентација Влашких обичаја и
културе кроз песму и игру

190.000

11.

Удружење Влаха
ПРИМОВАРА

САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ 2020

100.000

1.

Ненад Васиљевић
/ Графомед траде д.о.о. Бор

40 година рада у сликарству уметника
Ненада Васиљевића

240.000

1.

Душан Накић
/ Графомед траде д.о.о. Бор

Књига „Криптологија кошаркашких
вежби“

300.000

1.

Милорад Антић
/ Графомед траде д.о.о. Бор

50 година уметничког стваралаштва у
Бору вајара Милорада Антића Пиркета

262.500

7.

УГ Дом омладине Бор

„Борани, шта има?“

190.000

9

401-737/2020-III-01
06.03.2020. (894)

7

SKS Drago Čeh Bor,
Slovenačka kulturna zajednica
Borskog okruga „Drago Čeh“ –
Predsednik Ivan Doberšek

Izrada monografije za dokumentovana
sećanja Slovenaca koji su radili u
Borskom rudniku u XX veku

150.000

10

401-738/2020-III-01
06.03.2020. (893)

5.

Културно уметничко друштво
„Стол“, Бучје

Оснажени у очувању изворног
стваралаштва

190.000

11

401-740/2020-III-01
06.03.2020. (892)

5.

Културно уметничко друштво
Месне заједнице Ново
Селиште Бор

Међународна сарадња и размена
културноуметничког стваралаштва
кроз игру и песму

150.150

12

401-747/2020-III-01
09.03.2020. (915)
исп. 18.5.2020 (1316)

2.

КУД „БРАНКО ОЛАР“
СЛАТИНА

ПРОЈЕКАТ: САБОР ИГРЕ
„СЛАТИНА 2020 и ОЛАРИЈАДА“

193.000

13

401-758/2020-III-01
09.03.2020. (934)

5.

Културно-уметничко друштво
„Лука“ Лука

18. Сабор народног стваралаштва
Тимочке крајине

190.000

14

401-759/2020-III-01
09.03.2020. (935)
исп. 19.5.2020 (1359)

2.

Културно-уметничко друштво
„ЂИДО“ БРЕСТОВАЦ

Традицијом у будућност

220.000

15

401-770/2020-III-01
09.03.2020. (936)

1.

Удружење – ЕНИГМАТСКИ
КЛУБ“ „БОР“

ЈУБИЛЕЈ, 40 година постојања и рада
ЕК „Бор“

23.100

16

401-777/2020-III-01
09.03.2020. (939)
исп. 18.5.2020 (1314)

5.

Културно-уметничко друштво
„Лозовица“ из Горњана

Обнављање традиционалних
вредности

191.000

401-778/2020-III-01
09.03.2020. (940)

5.

Културно-просветно друштво
„ПЕТАР ЈЕНИЋ“, Оштрељ

САБОР У ПЕСМИ И ИГРИ
„ПЕТРОВДАН ФЕСТ 2020“ –
ЈАЧАЊЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ ИСТОРИЈЕ ВЛАХА КРОЗ
ПЕСМУ И ИГРУ МЕЂУНАРОДНОГ
КАРАКТЕРА

190.000

2

3

4

5
6
7

8

17

401-676/2020-III-01
03.03.2020. (832)
исп. 18.5.2020 (1315)
исп. 19.5.2020 (1335)
401-694/2020-III-01
04.03.2020. (850)
исп. 18.5.2020 (1317)
401-723/2020-III-01
05.03.2020. (887)
исп. 19.5.2020 (1336)
401-731/2020-III-01
06.03.2020. (898)
исп. 19.5.2020 (1357)
401-732/2020-III-01
06.03.2020. (899)
401-733/2020-III-01
06.03.2020. (900)
исп. 19.5.2020 (1358)
401-736/2020-III-01
06.03.2020. (897)
исп. 15.5.2020 (1271)

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: 401-1440/2020-III-01
У Бору, 10. јуна 2020.године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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2
На основу члана 42. у вези са чланом 48. Закона
о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
бр.129/2007, 34/2010 – одлуке УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Изборна
комисија општине Бор, на седници одржаној дана
02.06.2020. године у 10,00 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Мандат одборника Скупштине Града Бора
ПАНТОВИЋ РАДИВОЈА, коме мандат престаје због
подношења оставке, припада предлагачу изборне листе:
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Бор – Српска
напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије, и додељује се:
Ред.
бр.на
листи
31

Име и
презиме
Александар
Бачиловић

Година
рођења

1992

Занимање

Пребив
алиште

Апсолвент

Бор,
Кривељ
бб

II
Мандат се додељује по прибављеној писаној
сагласности кандидата за одборника и трајаће до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''
Број: 013-4/2020
У Бору 02.06.2020. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Радмило Гушевац, с,р

10. јун 2020.

8
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА
1. Решење о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета
града Бора у 2020. години .......................................................................................................................................................... 1
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2. Решење .......................................................................................................................................................... ............................... 7

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

