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 На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени лист РС, број: 129/2007 и члана 
65. Статута општине Бор, ''Службени лист Општине Бор, 
број: 07/08) председник општине Бор доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за откуп домаћинства са 
окућницом по Уговору број: 561-13/2014-II-01 

 
I 

       Именује се Комисија за откуп домаћинства са 
окућницом ( у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу:  
      1. Верица Павић-(Оптинска управа)-председник  
      2. Драган Јеленковић- (Општинска управа) – чла 
      3. Мевлија Стојановић-(Општинска инспекција)–члан 
      4. Милош Андрејић-(Општинска инспекција)-члан  
 

II 
  Задатак Комисије је  из члана I је да усвоји 
Правилник о условима и критеријумима за доделу 
помоћи, објави оглас, разматра поднете захтеве и 
припреми примерке записника и листе реда првенства 
потребне за правдање средстава Комесаријату за 
избеглице и миграције Републике Србије.  
 

III 
            Мандат Комисије траје до завршетка пројекта тј. 
доделе кућа са окућницом   у складу  са Уговором који 
општина  Бор закључује са крајњим корисником. 
             По потреби у рад Комисије биће укључени и  
представници Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије.  

IV 
                 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''.  
 
Број: 561-44/2015-II 
У Бору, 25.02.2015. године 
 
               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                         Живорад Петровић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
Број: 561-49/2015-II 
Дана: 17.03.2015. године 
 
           На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени лист РС, број 129/2007) и члана 65. Статута  
општине Бор, ''Службени лист општине  Бор, број: 07/08), 
а у вези члана 4. став 1. Уговора о  реализацији стамбене 
изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – 
Стамбени програм у Републици Србији, бр. 9-9/12-1/2014 
од 15. децембра 2014. године (у даљем тексту: Уговор), 
председник општине Бор доноси:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДАВАЊЕМ 
15. СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ЗАКУП НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МОГУЋНОШЋУ 
КУПОВИНЕ  У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ 

СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, ПОТПРОЈЕКТА 2 – 
СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ 

СЛУЖБЕНИКА ОДГОВОРНОГ ЗА КОНТРОЛУ 
КВАЛИТЕТА 

                  
1. Именује се Комисија за избор корисника 

помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
давањем 15. стамбених јединица у закуп на одређено 
време са могућношћу куповине у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, потпројекта бр. 4 – стамбене 
јединице (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), 
на територији општине Бор,  у саставу: 

 
 1. Душан Марковић , председник; 
 2. Драган Јеленковић, заменик председника; 
 3. Оливера Николић, члан  
    -Љубица Митровић- заменик члана  
 4. Слободан Голубовић , члан;  
    - Верица Павић- заменик члана 
 5. Бранкица Траиловић, члан; 
    - Сузана Радовановић – заменик члана  
 
 Административне послове за Комисију за избор 
корисника обавља Бранкица Траиловић , секретар. 
 
 2.Обавезују се председник, заменик председника, 
чланови и секретар Комисије за избор корисника да 
потпишу Изјаву о нерпистрасности и поверљивости.  
 3. Комисија за избор корисника има задатак да 
изабере кориснике помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица доделом  15.  стамбених јединица у 
закуп на одређено време са могућношћу куповине, у 
оквиру Регионалног стамбеног програма, потпројекта бр. 
4 – стамбене јединице.  
 4.Комисија за избор корисника усваја 
Правилник о условима и мерилима за избор корисника 
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помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
давањем стамбених јединица у закуп на одређено време 
са могућношћу куповине, поступку и начину рада 
Комисије за избор корисника. 

5. Након спроведеног првостепеног поступка 
Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању 
стамбених потреба избеглица са листом корисника 
рангираних према реду првенства на основу 
испуњености услова и броја освојених бодова. 

6.  Именује се Драган Николић  за службеника 
одговорног за контролу квалитета. 

7.Обавезује се службеник одговоран за 
контролу квалитета да потпише Изјаву о 
непристрасности и поверљивости. 

8. Службеник за контролу квалитета има 
задатак да, након секретара, изврши контролу квалитета 
докумената, попуни контролне листе и исте достави 
председнику Комисије за избор корисника.    

9. Овлашћују се Душан Марковић , председник 
и Драган Јеленковић , заменик председника Комисије за 
изор корисника  на употребу печата број I , а у сврху 
овере документације везане за рад Комисије за избор 
корисника. 

О б р а з л о ж е њ е 
             На основу  члана 44. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени лист РС,број 129/2007. и члана 
65. Статута  Општине Бор, „ Службени лист Општине  
Бор,Број: 07/08, ), Чланом 4. Уговора предвиђено је да ће 
избор корисника вршити Комисија за избор корисника 
коју именује председник општине Бор и која се састоји 
од представника Општине Бор и Комесаријата, применом 
Приручника о спровођењу пројекта. 

Решењем Комесаријата за избеглице и 
миграције број 9-9/12-2, од 17. децембра 2014. године, 
одређени су Оливера Николић, члан и  Љубица 
Митровић, заменик члана, као представници 
Комесаријата за избеглице и миграције који ће 
учествовати у раду Комисије за избор корисника у 
поступку решавања стамбених потреба избеглица 
доделом 15. стамбених јединица на територији општине 
Бор, у оквиру Регионалног стамбеног програма – 
Стамбени програм у Републици Србији. 
           С обзиром на изнето одлучено је као у 
диспозитиву овог решења. 
 У складу са чланом (цитирати члан и Закон који 
говори о праву жалбе именованих лица на ово решење). 
 Поука о правном средству: Против овог решења 
може се поднети жалба  опшини  Бор  у року од 8. дана.  

  
     Достављено: 
   -  именованима,                                    . 
   - општини Бор 
   - архиви Комесаријата  
 
                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
                                      Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.108/2013 и 142/14) и члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014),  председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2015.годину,  у Разделу 4-Општинска 
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: 
Локална самоупрана, Програмска класификација 0602-
0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 
и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од 24.079,00 динара 
Месној заједници „Шарбановац“. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.5.- Месне заједнице, Програм 15- Локална самоуправа, 
Програмска класификација 0602-0002- Месне заједнице, 
функција 160- Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 228 и  економска  класификација  
483- Новчане казне и пенали по решењу судова. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Месној заједници 
„Шарбановац“, Општинској управи Бор, Одељењу за 
финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Месна заједница „Шарбановац“ обратила се 

Захтевом за средства из текуће резерве број 016-46/2015 
од 20.05.2015.године за измирење судских трошкова по 
извршном решењу број Ив.107/2015 од 
18.02.2015.године. 

Обзиром са средства за ову намену нису 
планирана Финансијским планом Месне заједнице 
„Шарбановац“ , а самим тим ни Одлуком о буџету 
општине Бор за 2015.годину, користити средства  текуће 
буџетске резерве у износу од  24.079,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401- 397 / 2015-II 
У Бору, 29.05.2015. године 
                                      

             Председник општине Бор     
                  Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.108/2013 и 142/14) и члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014),  председник општине Бор доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2015.годину,  у Разделу 4-Општинска 
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: 
Локална самоупрана, Програмска класификација 0602-
0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 
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и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од 26.981,00 динара 
Председнику општине и општинском већу. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 2- Председник општине Бор и 
општинско веће, Глава 1.- Председник општине Бор, 
Програм 15: Локална самоупрана, Програмска 
класификација 0602-0001- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 111-Извршни 
и законодавни органи, позиција  19 и  економска  
класификација  422 – Трошкови путовања. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Председнику општине, 
Општинској управи Бор, Одељењу за финансије 
Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Општинско веће је на седници одржаној дана 
28.05.2015.године донело Решење о упућивању на 
службени пут у Враце-Република Бугарска, број 401-
404/2015-IV. 

Обзиром са средства за ову намену нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2015.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  26.981,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401- 405 / 2015-II 
У Бору, 28.05.2015. године 
                                      

             Председник општине Бор 
            Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник РС“, 
бр.83/14 и 58/15), члана 4. став 1. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, бр.126/14), Општинска управа општине 
Бор, донела је   
 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 

НА КОНКУРСУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БОР У 2015. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се уређује расписивање 

конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине 
Бор за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања у 2015. години (у даљем тексту: Конкурс), 
у форми јавног позива и дефинишу основни елементи 
конкурса.  

Конкурс се расписује за пројекте: 
1. производње  медијских садржаја путем  

медија; 
2. организовања и учешћа на стручним,  

научним и пригодним скуповима,  као и унапређивања 
професионалних  и етичких стандарда у области јавног 
информисања. 

Конкурсом се прецизније утврђују:  
1. намена средстава за остваривање јавног  

интереса тј. јавни интерес који ће се конкурсом 
суфинансирати;  

2. износ средстава која су опредељена за  
конкурс; 

3. који субјекти имају право учешћа; 
4. критеријуми за оцену пројекта на основу  

којих ће се додељивати средства; 
5. прецизни рокови у којима се спроводи  

конкурс; 
6. информација о документацији коју  

прилаже подносилац пројекта; 
7. позив новинарским и медијским  

удружењима као и медијским стручњацима 
заинтересованим за рад у комисији. 
 

Члан 2. 
Конкурс се односи на: свакодневно, истинито, 

непристрасно, правовремено и потпуно информисање 
свих грађана општине Бор; свакодневно извештавање на 
језицима националних мањина; информисање особа са 
инвалидитетом и других мањинских група; директне 
преносе заседања седница Скупштине општине Бор; 
подршку производњи медијских садржаја у циљу 
заштите и развоја људских права и демократије; 
унапређивање правне и социјалне државе; слободног 
развоја личности и заштите деце и младих, развоја 
културног и уметничког стваралаштва, развоја 
образовања, укључујући и медијску писменост као део 
образовног система, развоја науке, развоја спорта и 
физичке културе и заштите животне средине и здравља 
људи кроз посебне медијске форме и други јавниг 
интерес  у области јавног информисања у складу са 
Законом.  

Члан 3. 
Средства за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања, а која ће бити расподељена путем јавног 
позива у 2015. години у износу од 21.300.000,00 динара,  
опредељена су Одлуком о буџету општине Бор за 2015. 
годину Службени лист општине Бор“, бр. 32/14 и 13/15), 
апропријација 106, економска класификација 423 – 
услуге по уговору – расподела средстава по конкурсу и  
распоређују се за пројекте:  

1. производње медијских садржаја путем  
медија у износу од  21.200.000,00 динара, 

2. организовања и учешћа на стручним,  
научним и пригодним скуповима,  као и унапређивања 
професионалних  и етичких стандарда у области јавног 
информисања у износу од  100.000,00 динара. 

 
Члан 4. 

 Јавни позив за учешће на конкурсу за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања на територији општине 
Бор у 2015.години расписује начелник Општинске управе 
општине Бор.  

Члан 5. 
Право учешћа на конкурсу има: 
1. издавач медија чији медиј је уписан у  

Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне 
регистре; 

2. правно лице, односно предузетник, који се  
бави производњом медијског садржаја и који има доказ 
да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован 
путем медија; 

3. правно лице, односно предузетник са  
пројектима организовања и учешћа на стручним, 
научним и пригодним скуповима,  као и унапређивања 
професионалних  и етичких стандарда у области јавног 
информисања. 

Изузетно од става 1. тачка 3. овог члана, не 
може се суфинансирати пројекат издавача медија који 
није уписан у Регистар медија. 
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Право учешћа на конкурсу немају издавачи 
медија који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на конкурсу имају издавач 
медија, односно правно лице или предузтетник који се 
бави производњом медијских садржаја, а који приложи 
доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити 
реализован путем медија који се емитује на територији 
општине Бор. 

Учесник конкурса може конкурисати само са 
једним пројектом за сваки медиј. 

Под пројектом се подразумева заокружена 
програмска целина и део целине (жанровска и временска) 
којом се доприноси остваривању јавног интереса у 
складу са законом.  

Учесник конкурса може поднети захтев за 
суфинансирање пројекта у износу до највише 80% 
вредности предложеног пројекта. 

 
Члан 6. 

 Критеријуми на основу којих ће се оцењивати 
пројекти пријављени на конкурс су: 

1. мера у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања; 

2. мера пружања веће гаранције  
привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима. 

На основу критеријума из става 1. тачка 1. 
посебно се оцењује: 
- у којој мери су предложена пројектна  

активност и изложени циљеви њене реализације 
релевантни за остваривање намене конкурса; 

- у којој мери је вероватно да ће предложене  
пројектне активности довести до остваривања 
постављеног циља (могу се утврдити на основу начина 
на који је објашњена веза између активности и циљева, 
прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног 
метода евалуације, претходног искуства кључних 
чланова пројектног тима и других чинилаца које може да 
одреди орган који расписује конкурс); 

- у којој мери однос између предложених 
трошкова и очекиваних резултата указује да би 
коришћењем буџетских средстава на најрационалнији 
начин био остварен јавни интерес.  
 На основу критеријума из става 1. тачка 2. 
посебно се оцењује: 

- да ли су учеснику конкурса изречене мере 
од стране државних органа, регулаторних тела или тела 
саморегулације у последњих годину дана, због кршења 
професионалних и етичких стандарда; 

- доказ о томе да су након изрицања казни  
или мера предузете активности које гарантују да се 
сличан случај неће поновити.  
 

Члан 7. 
Конкурс се објављује на веб сајту општине Бор 

www.opstinabor.rs и у недељном листу ''Тимочки огласи''. 
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1. 

прописаном Правилником о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, бр.126/14).  (у 
даљем тексту: Правилник).  

Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да 
приложи: 

- предлог и буџет пројекта  у прописаној 
форми; 

- решење о регистрацији правног лица или  
предузетника у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији из Регистра медија,  
у Агенцији за привредне регистре; 

- доказ да рачун издавача медија, односно  

правног лица, односно предузетника који је учесник 
конкурса, није блокиран; 

- доказ о постојању техничких и  
материјалних услова за реализацију пројекта уз детаљну 
спецификацију опреме и кадрова; 

- изјава да се субјекат не финансира из  
јавних прихода, односно о износу одобрених средстава за 
исти пројекат из других извора наведених у Обрасцу 1; 

- биланс стања и биланс успеха за претходну  
годину. 

Пријава се подноси у року од 15 дана од дана 
објављивања Јавног позива.  

Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној 
коверти, на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
БОР, БОР, Ул. Моше Пијаде бр. 3 са назнаком: „НЕ 
ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСЛУГЕ 
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА“. 

 
Члан 8. 

Одлуку о избору пројеката у области јавног 
информисања који се суфинансирају из буџета општине 
Бор доноси начелник Општинске управе општине 
Бор, а на основу образложеног предлога Комисије за 
оцену пројеката у области јавног информисања (у даљем 
тексту: Комисија) и то најкасније у року од 20 дана од 
дана закључења конкурса. 

Образложени предлог Комисије потписују 
сви чланови Комисије. 

Одлука о избору пројеката биће објављена на 
веб сајту општине Бор www.opstinabor.rs и достављена 
сваком учеснику конкурса у електронској форми. 

Наведена одлука се доноси у облику 
решења, са образложењем.  

Решење је коначно и против њега се може 
покренути управни спор.  

Након доношења решења, закључује се уговор о 
суфинансирању пројеката из области јавног 
информисања. 

Члан 9.  
Комисију од 3 (три) члана именује Начелник 

Општинске управе општине Бор и то из реда независних 
стручњака за медије и медијских радника, који нису у 
сукобу интереса и не обављају јавну функцију. 

Већина чланова Комисије се именују на предлог 
новинарских и медијских удружења, уколико 
предложена лица испуњавају све законске услове. 

Позив новинарским и медијским удружењима, 
као и медијским стручњацима, за достављање предлога 
за чланове Комисије је саставни део Јавног позива. 

Рок за достављање предлога за чланове 
Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на 
конкурс. 

Састав Комисије се објављује на веб сајту 
општине Бор www.opstinabor.rs. 
 

Члан 10. 
У складу са одредбама потписаног уговора о 

суфинансирању пројеката из области јавног 
информисања, учесник конкурса који је добио буџетска 
средства је у обавези да достави Општинској управи 
општине Бор наративни и финансијски извештај о 
утрошку тих средстава - на Обрасцу за извештај (Образац 
2) прописаном Правилником и то најкасније месец дана 
по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта. 

Уз наративни извештај, достављају се и 
емитовани прилози у електронском облику односно 
исечци из новина, публикација, копије садржаја са 
портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је 
добио буџетска средства је дужан да достави извештај о 
емитованим прилозима, објављеним новинским 
чланцима, објављеним текстовима на сајту - који ће 
садржати за сваки прилог следеће информације: редни 
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број ЦД-а / исечка из новина; назив прилога / текста; 
тема прилога / текста; учесници прилога; емисија у којој 
је прилог емитован / рубрика у новинама у којој је текст 
објављен. 

Члан 11. 
На све што није регулисано овом Одлуком, 

примењују се одговарајуће одредбе Закона о јавном 
информисању и медијима и Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања. 
 

Члан 12. 
Административно – техничке послове за 

спровођење ове Одлуке обавља Одељење за привреду и 
друштвене делатности, а финансијско-књиговодствене 
послове обавља Одељење за финансије.  

 
Члан 13. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
 

Број: 401-484/2015-III  
У Бору, 20.07.2015.године 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 
 

                           НАЧЕЛНИК, 
                                                          Љубинка Јелић, с.р. 
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