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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 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ  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 и 17/15), члан 7. мења се и 
гласи: 

„Члан 7. 
Конкурс се објављује на веб сајту општине Бор 

www.opstinabor.rs и унеком дневном или недељном листу 
који излази на територији општинре Бор. 

 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 8 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 2. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.  
 
Број: 401-628/2015-III 
У Бору, 31.08.2015.године                     

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР  

    НАЧЕЛНИК,    
   Љубинка Јелић с.р. 
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На основу члана 14. Правилника о условима, 

критеријумима, начину и поступку суфинансирања у 
области спорта општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.15/15), члана 74. и 76. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен 
текст) и  предлога Комисије за спорт општине Бор бр.06-
67/1/2015-II од 27.08.2015.године, начелник Општинске 
управе општине Бор, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању календара манифестација од посебног 
интереса за општину Бор, за период  јул – децембар 

2015.године 
 

Члан 1. 
 Овим Решењем утврђује се календар 
манифестација од посебног интереса за општину Бор за 
период  јул - децембар 2015.године, за које се 
суфинансирање може одобрити по конкурсу. 
 

Члан 2. 
 Манифестације са традицијом од 5 и више 
година, а које су од од интереса за општину за период  
јул - децембар 2015.године су следеће: 
 
1. ''Ноћна лига у малом фудбалу – Свети Илија Злот''  
2. ''6. августовски турнир у малом фудбалу''   
3. ''Турнир у уличном баскету''    
4. ''Меморијални турнир – Новица Пауљичић''  
5. ''Црновршки маратон''     
 

Члан 3. 
 О примени овог решења стараће се Комисија за 
спорт општине Бор, при одлучивању по конкурсу. 
 

Члан 4. 
 Решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 

Члан 5. 
 Решење доставити: Комисији за спорт општине 
Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности и 
Одељење за финансије Општинске управе Бор и архиви. 
 
 Број: 66-7/2015-III-01 
 У Бору, 27.08.2015. године 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 
  НАЧЕЛНИК, 

  Љубинка Јелић, с.р. 
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