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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) и члана 4.
став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник РС“, бр.16/16),
начелник Општинске управе општине Бор, донео 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 2016. 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 2016. 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. најмањи и највећи износ средстава која се
одобравају по пројекту;
4. који субјекти имају право учешћа;
5. критеријуми за оцену пројекта на основу
којих ће се додељивати средства;
6. прецизни рокови у којима се спроводи
конкурс;
7. информација о документацији коју
прилаже подносилац пројекта;
8. позив новинарским и медијским
удружењима
као
и
медијским
стручњацима
заинтересованим за рад у комисији.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката
чија реализација траје од 01.07.2016.године до
30.11.2016.године.
Члан 2.
Конкурс се односи на: свакодневно, истинито,
непристрасно, правовремено и потпуно информисање
свих грађана општине Бор; информисање 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
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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 јавни 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 2016. години у износу од 2.000.000 динара,
опредељена су Одлуком о буџету општине Бор за 2016.
годину (''Службени лист општине Бор“, бр.28/15), Раздео
4, глава 1. – Програм 15. – локална самоуправа,
програмска активност 0602-0006 - Информисање,
позиција 105, економска класификација 423 – услуге по
уговору – расподела средстава по конкурсу и
распоређују се за пројекте:
1. производње медијских садржаја путем
медија у износу од 1.950.000,00 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 50.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може
одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а
највећи износ средстава по пројекту износи 200.000,00
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 2016.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 медијских садржаја и који има доказ
да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован
путем медија који је уписан у Регистар медија;
3. правно лице, односно предузетник са
пројектима организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и са пројектима
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.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи
медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у
претходном периоду добила средства намењена
пројктном финансирању, а нису у уговором предвиђеном
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року и прописаној форми поднела наративни и
финансијски извештај и лица за која се утврди да су
средства ненаменски трошила.
Право учешћа на конкурсу имају издавач
медија, односно правно лице или предузтетник који се
бави производњом медијских садржаја, уз 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 или 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, односно највише до
износа утврђеног конкурсом.
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:
1) Значај пројекта са становишта:
остваривања јавног интереса у области
јавног информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних
потреба циљних група;
- заступљеност иновативног елемента у
пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2) Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађеност планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
групља;
- степена утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе;
- мерљивост индикатора који омогућавају
праћење реализације пројелта;
- разрађености и изводљивости плана
реализације пројекта;
- степен развојне и финансијске одрживости
пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након
што се оконча подршка)
3) Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких
способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реалиазцију
пројекта;
- стручних и професионалних референци
предлагача пројекта, које одговарају предложеним
циљевима и активностима пројекта.
4) Буџет и оправданост трошкова са
становишта:
- прецизности и разрађеност буџета
пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка
са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у
односу на циљ и пројектне активности.
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
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саморегулације у последњих годину дана, због кршења
професионалних и етичких стандарда (податке прибавља
стручна служба од Регулаторног тела за електронске
медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за
штампане и онлајн медије);
- 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 дневном листу ''Данас''.
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.16/16), (у
даљем тексту: Правилник).
Подносилац пројекта је дужан да приложи:
- попуњен Образац 1 Пријава за појектно
суфинансирање, попуњен Образац 1. Буџет пројекта и
потписане изјаве;
- решење о регистрацији правног лица или
предузетника у Агенцији за привредне регистре;
- решење о регистрацији медија у Регистру
медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са
подацима уписаним у складу са Законом о јавном
информисању и медијима;
- дозволу за емитовање радио и /или ТВ
програма издата од Регулаторног тела за електронске
медије;
- оверена изјава/сагласност медија (или више
њих) да ће програмски садржај бити објављен у том
медију (обавезно само за правна лица односно
предузетника који се бави производњом медијских
садржаја);
- потврда Народне банке Србије да нема
евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да
нема блокаде рачуна);
- 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 20 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 30 дана од
дана закључења конкурса.
Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије
независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се
разматра сачини образложење у коме се наводе разлози
за прихватање или неприхватање пројекта. 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.
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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 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 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.
Учесници конкурса који су добили средства,
извештај о реализацији пројекта достављају Општинској
управи општине Бор, у форми наративног и
финансијског извештаја, а у складу са законом,
Правилником и закљученим уговором.
Извештај мора бити потписан од стране
овлашћеног лица и оверен печатом.
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: 401-332/2016-III
У Бору, 17.05.2016.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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