СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: III

БРОЈ: 1

14. ЈАНУАР
2020. ГОДИНЕ
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На основу члана 49. став 1. и члана 50. став 3.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у граду Бору (''Службени лист града
Бора'', бр. 10/19) и члана 62. Статута града Бора
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Градско веће
града Бора, на седници одржаној 14. јануара 2020.
године, донело је
ОДЛУКУ
о стипендирању и награђивању спортиста
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се максимални број
стипендија, висини стипендија и награда за постигнуте
спортске резултате, за које се средства обезбеђују у
буџету града Бора.
Члан 2.
На основу члана 49. став 1. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у граду Бору (''Службени лист града Бора'', бр.
10/19) (у даљем тексту: Правилник), висина износа
појединачне стипендије за спортско усавршавање
категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста, осим врхунских спортиста, као и
некатегорисаних спортиста на месечном нивоу износи
6.500,00 динара, а трајање коришћења стипендија биће
регулисано уговором.
Максимални број стипендираних спортиста је
десет.
Члан 3.
На основу члана 50. став 3. Правилника, висина
новчаних награда из члана 50. став 1. тачка 1)
Правилника, за освојене медаље на великим
међународним спортским такмичењима, износи у
динарима:
- Олимпијска медаља: златна - 300.000; сребрна
- 260.000; бронзана – 220.000;
- Светско првенство:
златна - 200.000;
сребрна - 160.000; бронзана – 120.000;
- Европско првенство: златна - 100.000; сребрна
- 80.000; бронзана – 60.000;
- Балканско првенство: златна - 50.000; сребрна
- 40.000; бронзана – 30.000;
Висина новчаних награда из члана 50. став 1.
тачка 1) Правилника, за освојено национално,
регионално или европско клупско првенство, износи у
динарима:
-за освојено државно клупско првенство:
- 100.000
-за освојено регионално клупско првенство:
- 200.000
-за освојено европско клупско првенство:
- 300.000
Износи из претходних ставова овог члана
односе се на медаље и освојена првенства у сениорској
конкуренцији, док се за јуниоре вредност се умањује за
20%, за кадете вредност се умањује за 40%, а за пионире
вредност се умањује за 60%.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Члан 4.
О примени ове одлуке стараће се Комисије за
оцену програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у граду
Бору, у складу са Правилником.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 66-1/2020-IV
У Бору, 14. јануара 2020. године
ГРАД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 19. став 1. Закона о јавном
информисању и медијима (''Службени гласник РС'',
бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4.
став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања (''Службени гласник РС'', бр.16/16 и 8/17),
члана 87. и члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (''Службени гласник РС'', бр. 13/10,
100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Решења Комисије за
контролу државне помоћи бр. 401-00-00201/2019-01/2 од
26.децембра 2019.године и Одлуке о буџету града Бора за
2020. годину (''Службени лист града Бора'', бр.37/19),
начелник Градске управе града Бора, донео је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСA ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ
МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује расписивање конкурса
за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на територији
града Бора у 2020. години (у даљем тексту: конкурс) и
дефинишу основни елементи конкурса.
Конкурс се расписује за пројекте производње
медијских садржаја путем медија.
Конкурсом се прецизније утврђују:
1. намена средстава и износ;
2. право учешћа;
3. критеријуми за оцену пројеката;
4. рокови;
5. документација;
6. позив за учешће у раду комисије;
7. начин пријављивања.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката
чија реализација траје од 01.03.2020. године до
30.11.2020. године.
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Члан 2.
Конкурс се односи на: истинито, непристрасно,
правовремено и потпуно информисање свих грађана
града Бора; подизање квалитета особа са инвалидитетом
и припадника других мањинских група; заштиту и развој
људских права и демократије; унапређивање правне и
социјалне државе; слободни развој личности и заштите
деце и младих, развој културног и уметничког
стваралаштва, развој образовања, укључујући и медијску
писменост као део образовног система, развој науке,
развој спорта и физичке културе и заштите животне
средине и здравља људи, унапређење медијског и
новинарског професионализма, и осталих медијских
садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана
Бора за информацијама и садржајима из свих области
живота, без дискриминације.
Члан 3.
Средства
за
суфинансирање
пројеката
производње медијских садржаја из области јавног
информисања, а која ће бити расподељена путем
Конкурса у 2020. години, опредељена су Одлуком о
буџету града Бора за 2020. годину (''Службени лист града
Бора“, бр.37/19) и планирана у оквиру Програма 1201 –
Развој културе и информисања, програмска активност
0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања, функција 820, позиција
238/0, економска класификација 423000 – Услуге по
уговору – Остале медијске услуге – Објављивање и
оглашавање у електронским медијима – конкурс за
медије, у износу од 6.000.000,00 динара за пројекте
производње медијских садржаја путем медија.
Најмањи износ средстава који се може
одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи
износ средстава по пројекту је 3.000.000,00 динара.
Члан 4.
Конкурс
за
суфинансирање
пројеката
производње медијских садржаја из области јавног
информисања на територији града Бора у 2020. години
расписује начелник Градске управе града Бора.
Члан 5.
Право учешћа на конкурсу, као и критеријуми
на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на
конкурс, регулисани су Правилником о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр.16/16 и
18/17) и биће дати у конкурсу.
Члан 6.
Конкурс се објављује на веб сајту града Бора
www.bor.rs и у дневном листу „Ало“.
Пријава на конкурс, потребна документација и
начин подношења пријаве биће регулисани конкурсом.
Рок за подношење пријаве је 20 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу „Ало“.
Члан 7.
Одлуку о избору пројеката и расподели
средстава у области јавног информисања који се
суфинансирају из буџета града Бора са образложењем
доноси начелник Градске управе града Бора, а на основу
образложеног предлога Комисије за оцену пројеката у
области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија),
у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката биће објављена на
веб сајту града Бора www.bor.rs и достављена сваком
учеснику конкурса у електронској форми.
Наведена одлука се доноси у облику
решења, са образложењем.

14. јануар 2020.

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 8.
Комисију од 3 (три) члана именује начелник
Градске управе града Бора 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 такав
предлог постоји. Право на предлагање чланова Комисије
имају новинарска и медијска удружења која су
регистрована најмање три године пре датума
расписивања конкурса и која уз предлог за чланове
Комисије подносе и доказ о регистрацији.
Позив новинарским и медијским удружењима,
као и медијским стручњацима, за достављање предлога
за чланове Комисије је саставни део Конкурса.
Рок за достављање предлога за чланове
Комисије је 20 дана од дана објављивања конкурса у
дневном листу „Ало“.
Састав Комисије се објављује на веб сајту града
Бора www.bor.rs.
Члан 9.
Учесници конкурса који су добили средства, у
складу са Законом, Правилником и закљученим
уговором, достављају Градској управи града Бора
наративни и финансијски извештај на Обрасцу 2, који се
објављује на веб сајту града Бора www.bor.rs .
Извештај мора бити потписан од стране
овлашћеног лица и оверен печатом.
Члан 10.
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 11.
Административно – техничке послове за
спровођење ове одлуке обавља Одељење за привреду и
друштвене делатности, а финансијско – књиговодствене
послове обавља Одељење за финансије и јавне набавке.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 401-60/2020-III-01
У Бору, 14. јануара 2020. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Град Бор – 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 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове
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