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 На основу члана 25. Закона о јавном 
информисању и медијима (''Службени гласник РС'', 
бр.83/2014 и 58/2015), члана 24. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања (''Службени 
гласник РС'', бр.126/2014), 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),  а у складу са расписаним Јавним позивом за 
учешће на конкурсу 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, начелник 
Општинске управе општине Бор, доноси   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о избору пројеката и расподели средстава за 

суфинансирање пројеката из буџета општине Бор за 
остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања у 2015. години 
   

I 
Овим Решењем утврђује се расподела средства 

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања,  опредељених 
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, у 
износу од 21.200.000,00 динара.  

 
Средства су појединачно одобрена на следећи 

начин: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ред. 
број Подносилац пројекта Назив пројекта Одобрена 

средства/ динара 

1. Веб Тим ''Бор 030''  
бр.пријаве:401-543/2015-III-02 

Медијско праћење актуелних спортских, 
културних и забавних дешавања у општини 

Бор 
360.500,00 

2. 
DOO ZA IZDAVANJE NOVINA MM 
BONED  BOR 
бр.пријаве:401-523/2015-III-02 

''Јавно информисање, штампани медији, јавни 
интерес Општине Бор'' 390.000,00 

3. 
Јавно предузеће Штампа, радио и филм 
Бор,  
бр.пријаве:401-544/2015-III-02 

Производња и емитовање медијских садржаја 
путем Регионалне телевизије Бор као и путем 

радио Бора, сајта и Билтена  ''Око истока'' 
ради информисања јавности о актуелним 

дешавањима у цивилном и јавном сектору 
који су од значаја за живот грађана општине 

Бор од 2015-2018.године. 

16.295.000,00 

4. 

SAŠA TRIFUNOVIĆ PREDUZETNIK, 
AGENCIJA ZA KONSALTING I 
MENADŽMENT PRESS CENTAR IST 
MEDIA BOR,  
бр.пријаве:401-533/2015-III-02 

Бор на WEBU 354.500,00 

5. 

ORTAČKO DRUŠTVO ZA EMITOVANJE 
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA 
TIMOTIJEVIĆ ŽARKO I DR SEZAM 
BOR,  
бр.пријаве:401-542/2015-III-02 

''Вести и догађаји из општине Бор'' 3.800.000,00 
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II 
 Сви учесници  конкурса, који су добили мањи 
износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а 
најкасније у року од 3 дана од дана  објављивања 
Решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу 
са додељеним средствима (Образац 1-2 - Ревидирани 
буџет пројекта), односно  обавештење о томе да одустају 
од средстава која су им додељена, јер у супротном ће се 
сматрати да су одустали од пријаве. 
 

III 
Ово решење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у Службеном листу општине Бор и на  веб-
сајту Oпштине Бор.  
 Решење о расподели средстава доставља се 
сваком учеснику конкурса у електронској форми. 
   

IV 
 Ово решење је коначно и основ је за закључење 
уговора са подносиоцем који је добио средства за 
суфинансирање пројектних активности. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Средства за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања,  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 у износу од 21.300.000,00 динара.  

У складу са одредбама члана 19. став 1.  Закона 
о јавном информисању и медијима (''Службени гласник 
РС'', бр.83/2014 и 58/2015) и чланом 4. став 1.  
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања 
(''Службени гласник РС'', бр.126/2014), Општинска 
управа Бор  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 (''Службени лист општине Бор'', 
бр.14/2015). На основу члана. 4. Одлуке начелник 
Општинске управе општине Бор расписао је  Јавни позив 
за учешће на конкурсу 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  и то за 
пројекте производње медијских садржаја путем медија у 
износу од  21.200.000,00 динара и 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. 

На конкурс је пристигло 18 пријава и то:  
 1.Агенција рекламних делатности АС Медиа, 
Зајечар, бр.пријаве:401-510/2015-III-02, 
 2. DOO ZA IZDAVANJE NOVINA ''MM 
BONED'' BOR, бр.пријаве:401-522/2015-III-02, 

 3. DOO ZA IZDAVANJE NOVINA ''MM  
BONED'' BOR, бр.пријаве:401-523/2015-III-02, 

 4. RADIO-ANTENA DOO VRŠAC,  
бр.пријаве:401-525/2015-III-02, 
 5. NOVINSKA AGENCIJA BETA PRES DOO  
BEOGRAD, бр.пријаве:401-526/2015-III-02, 
 6. AGENCIJA ZA PROIZVODNjU RADIO I  
TELEVIZIJSKIH PROGRAMA STUDIO 101, ZAJEČAR, 
бр.пријаве:401-529/2015-III-02, 
 7.AGENCIJA KRISTI NEGOTIN, бр.пријаве: 
401-532/2015-III-02, 
 8. Agencija za konsalting i menadžment Press 
centar IST MEDIA, бр.пријаве:401-533/2015-III-02, 

 9.DOO ''ISTOK COMPANY'' SALAŠ,  
бр.пријаве:401-534/2015-III-02, 
 10. MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN,  
бр.пријаве:401-535/2015-III-02, 
 11. ZA MEDIA DOO, ZAJEČAR, бр.пријаве:401- 
540/2015-III-02, 
 12.АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНО  
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И МАРКЕТИНГ 
СОЛАРИС МЕДИА БОР, бр.пријаве: 401-539/2015-III-
02, 

 13. DRUŠTVO ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 
AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DOO 
NIŠ, бр.пријаве:401-541/2015-III-02, 
 14. ORTAČKO DRTUŠTVO ZA EMITOVANJE 
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA TIMOTIJEVIĆ 
ŽARKO I DR SEZAM BOR, бр.пријаве:401-542/2015-III-
02, 
 15. VEB PORTAL BOR 030, бр.пријаве:401-
543/2015-III-02, 
 16. Јавно предузеће Штампа, радио и филм Бор, 
бр.пријаве:401-544/2015-III-02, 
 17. AKCIONARSKO DRUŠTVO TIMOČKA  
TELEVIZIJA I RADIO, ZAJEČAR, бр.пријаве:401-
547/2015-III-02, 
 18. DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I  
TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO, BOR,  

 
Од стране Општинске управе Бор је извршена  

провера документације поднете на конкурс бр.401-
485/2015-III од 21.07.2015.године. Провера се односила 
на утврђивање благовремености пристиглих пријава на 
конкурс и на то да ли је уз пријаву поднета сва 
документација наведена у Јавном позиву за учешће на 
конкурсу у члану VI- Пријава на конкурс и одлучивање. 
Подносиоци непотпуних пријава су обавештени о 
недостацима и допуни документације и након допуне 
документације сачињен је Записник о провери 
документације поднете на конкурс за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања  на територији општине Бор у 
2015.години бр. 401-485-сл./2015-III од 18.08.2015. 
године, који је достављен Стручној комисији за оцену 
пројеката. 

Начелник Општинске управе општине Бор 
донео је Решење о именовању Стручне комисије за оцену 
пројеката у области јавног информисања број: 401-
577/2015-III-01 од 19.08.2015. године  и Закључак о 
исправци решења бр. 401-588/2015-III-01  од 21.08.2015. 
године. 

Стручна комисија за оцену пројеката у области 
јавног информисања је, на састанку одржаном 
20.08.2015. године, након пријема Записника о провери 
документације приступила увиду, прегледу и разматрању 
приспелих пријава. Сачињен је записник о раду Комисије 
са предлогом за расподелу средстава бр. 401-485/1/2015-
III  од 20.08.2015. године.  

Комисија је констатовала да је на Конкурс за 
производњу медијских садржаја путем медија 
благовремено пристигло 18 пријава, док за организовање 
и учешће на стручним научним и пригодним скуповима 
пријава није било.  
  После прегледаних пројеката констатовано је 
да је од пристиглих 18 пројеката са телевизијским 
садржајем пристигло 7 пријава, са радијским садржајем 3 
пријаве, 3 пријаве су се односиле на штампане медије, 4 
пријаве су везане за веб портале и 1. пријава новинске 
агенције. 

Узимајући у обзир потребе житеља општине 
Бор и покривеност медија који су поднели пријаве, а 
сагледавајући садржаје и вредности пројеката, Комисија 
је констатовала да је било мало правих пројеката (добро 
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написаних, програмски и тематски садржајних и 
финансијски добро образложених). Мали број пројеката 
се бавио проблемима осетљивих група, а Комисија је 
посебно вредновала пројекте чији садржаји су намењени 
и националним мањинама и особама са инвалидитетом и 
других мањинских група. 

Комисија је предложила расподелу средстава на 
следећи начин: 

 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број Подносилац пројекта Назив пројекта Одобрена 

средства/ динара 

1. VEB PORTAL BOR 030,  
бр.пријаве:401-543/2015-III-02 

Медијско праћење актуелних спортских, 
културних и забавних дешавања у општини 

Бор 
360.500,00 

2. 
DOO ZA IZDAVANJE NOVINA ''MM 
BONED'' BOR,  
бр.пријаве:401-523/2015-III-02 

''Јавно информисање, штампани медији, јавни 
интерес Општине Бор'' 390.000,00 

3. Јавно предузеће Штампа, радио и филм Бор,  
бр.пријаве:401-544/2015-III-02 

Производња и емитовање медијских садржаја 
путем Регионалне телевизије Бор као и путем 

радио Бора, сајта и Билтена  ''Око истока'' 
ради информисања јавности о актуелним 

дешавањима у цивилном и јавном сектору 
који су од значаја за живот грађана општине 

Бор од 2015-2018.године. 

16.295.000,00 

4. 
Agencija za konsalting i menadžment Press 
centar IST MEDIA,  
бр.пријаве:401-533/2015-III-02 

Бор на WEBU 354.500,00 

5. 

ORTAČKO DRUŠTVO ZA EMITOVANJE 
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA 
TIMOTIJEVIĆ ŽARKO I DR SEZAM BOR,  
бр.пријаве:401-542/2015-III-02 

''Вести и догађаји из општине Бор'' 3.800.000,00 

 
 

Комисија је у расподели средстава водила 
рачуна о заступљености и електронских и штампаних 
медија и као и о досадашњој сарадњи медија и локалне 
самоуправе, али превасходно о интрересу грађана и 
доступности медија свим житељима општине Бор. 

С обзиром на то да се Пројекат Јавног 
предузећа Штампа, радио и филм Бор односи на 3 
године, Комисија је узела у разматрање и предложила 
финансирање само дела пројекта који се односи на 2015. 
годину, јер је предмет конкурса суфинансирање 
пројеката из буџета општине Бор за 2015.годину.  

 
Напред наведене предлоге Комисија је 

једногласно усвојила. 
 
У складу са напред наведеним, одлучено је као 

у диспозитиву овог решења. 
 

 Упутство о правном средству: Ово решење је 
коначно. Против њега може се поднети тужба Управном 
суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања. 

 
 Број: 401-592/2015-III-01  
 У Бору, 24.08.2015 године 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 

        
     НАЧЕЛНИК, 

                     Љубинка Јелић с.р. 
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