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 На основу члана 4. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања (''Службени 
гласник РС'' бр. 126/14) и члана 8. Одлуке 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 (''Службени лист општине Бор'', бр. 14/2015), 
Начелник Општинске управе општине Бор, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОНИШТАВАЊУ КОНКУРСА 

за суфинансирање пројекта за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на 

територији општине Бор у 2015. години бр. 401-
485/2015-III од 21.07.2015. године 

 
 
I  

 Поништава се конкурс за суфинансирање 
пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Бор у 2015. години 
број: 401-485/2015-III од 21.07.2015. године, који је 
објављен у недељном листу ''Тимочки огласи'' од 
23.07.2015. године и 30.07.2015. године и на веб сајту 
општине Бор као и сва акта која су у вези са истим 
донета, односно решење број: 401-592/2015-III-01 од 
24.08.2015. године. 
 

II 
 Јавни конкурс из члана I ове одлуке поништава 
се из разлога што је Пословно удружење асоцијације 
локалних и независних медија ''ЛОКАЛ ПРЕС'' са 
седиштем у Крагујевцу, односно Коалиција новинарских 
и медијских удружења, указало на неправилност у 
конкурсу која се односила на постављање додатних 
критеријума на основу којих би требало да се одлучује, 
односно да се суфинансирање односи на преносе 
заседања седница СО Бор. Основни критеријум на 
основу којег треба да се одлучује мора бити остваривање 
јавног интереса. 

 
III 

 Учесници конкурса који су се пријавили по 
Јавном конкурсу за суфинансирање пројекта из буџета 
општине Бор ради остваривања јавног интереса у 
области јавног информисања у 2015. години, број: 401-
485/2015-III од 21.07.2015. године, који је објављен у 
недељном листу ''Тимочки огласи'' од 23.07.2015. године 
и 30.07.2015. године и на веб сајту општине Бор, 
задржавају право и сматраће се да су поднели пријаву и 
по новом конкурсу, с тим што своју пријаву могу 
уредити и на други начин, односно поднети нову пријаву 
или извршити допуну исте у року који ће бити одређен 
новим јавним конкурсом. 

 
 
 

IV 
 Ову одлуку доставити свим учесницима 
конкурса у електорнској форми и објавити на веб сајту 
општине Бор и у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 Број: 401-600/2015-III-01  
 У Бору, 26.08.2015. године   
 

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР 
      
                    НАЧЕЛНИК,   
     Љубинка Јелић, 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 ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ 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. 
 У Одлуци о расписивању јавног позива за 
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, број 14/15), члан 2. мења се и гласи: 
 

''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; 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 2. 

              Члан 7. став 1. мења се и гласи: 
 

''Члан 7. 
 Конкурс се објављује на веб сајту општине Бор 
www.opstinabor.rs и у неком дневном или недељном 
листу који излази на територији општине Бор. 
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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. 

- доказ 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 и доказ о 
томе да су након изрицања казни или мера предузете 
активности које гарантују да се сличан случај неће 
поновити (РРА или Савет за штампу). 
 

Пријаве се подносе у року одређеном у самом 
конкурсу, а најкасније 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 3. 

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

 
Број: 401-608/2015-III 
У Бору, 26.08.2015.године   

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                               НАЧЕЛНИК,  

          Љубинка Јелић, с.р. 
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