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Службени лист општине Бољевац

1.
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и
медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014, 58/2015 и
12/2016 - аутентично тумачење), члана 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања (''Службени гласник РС'',
бр. 16/2016 и 8/2017), члана 71. Статута општине
Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008
и 25/2015), а у складу са расписаним другим Јавним
конкурсом за суфинансирање пројеката из буџета
општине Бољевац ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2017. години, бр. 0660/2017-II/7.2 од 25.05.2017. године, који је објављен у
дневном листу Тимок 01.06. 2017. године и Записника о
раду Стручне комисије за оцену пројеката, бр. 0660/2017-II/7.2 од 07.07.2017. године, Општинско веће
општине Бољевац на седници одржаној 20. 07. 2017.
године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за суфинансирање пројеката из
буџета општине Бољевац ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2017. години
по другом јавном позиву
I
Средства из буџета Општине Бољевац намењена
суфинансирању пројеката производње медијских
садржаја ради остваривања јавног интереса у области
јавног информисања у 2017. години, расподељују се
следећим подносиоцима пројеката:

20. јул 2017.године

Ово решење је основ за закључење уговора са
подносиоцем који је добио средства за суфинансирање
пројектних активности.
Образложење
У складу са одредбама Закона о јавном информисању
и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014, 58/2015
и 12/2016 - аутентично тумачење), Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања (''Службени гласник РС'',
бр. 16/2016 и 8/2017), Статута општине Бољевац
(''Службени лист општине Бољевац'',
бр. 1/2008 и
25/2015) и Одлуком о буџету општине Бољевац за 2017.
годину (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 33/2016)
опредељена су средства за суфинансирање медијских
пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања за 2017. годину у укупном износу од
2.375.000,00 динара.
Општинско веће општине Бољевац расписало је други
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета
општине Бољевац ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2017. години, бр. 0660/2017-II/7.2
од 25.05.2017. године, за расподелу
нерасподељеног дела средстава.
На расписани конкурс пријавили су се следећи
медији:
Ред.
бр.

Бр. под којим је
пријава заведена

1.

404-164/2017-II

2.

404-152/2017-II

3.

401-548/2017-II

4.

401-550/2017-II

5.

401-561/2017-II

6.

401-559/2017-II

1) Александар Петровић ПР Агенција рекламних
делатности АС Медија.........50.000,00 динара,
2) ISTOK COMPANY DOO ..................300.000,00 динара,
3) Зоран Николић ПР Агенција за производњу РТВ
програма СТУДИО 101
TEMPOPORTAL.....................................115.000,00 динара,
4) БУМ РАДИО.................................... 310.000,00 динара,
5) Д.О.О. ММ
„Бонед“......................................................70.000,00 динара.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
Службеном листу општине Бољевац, а објaвиће се и на
веб-сајту Oпштине Бољевац www.boljevac.org.rs
Решење о расподели средстава доставља се сваком
учеснику конкурса у електронској форми.
III
Сви учесници конкурса, који су добили мањи износ
средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања
решења, доставе нову спецификацију трошкова, у складу
са додељеним средствима, односно обавештење о томе
да одустају од средстава која су им додељена.
IV
Ово решење је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
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Назив медија
Александар
Петровић ПР
Агенција рекламних
делатности АС
Медија
Ул. Драгослава
Срејовића 4, 19000
Зајечар
ISTOK COMPANY
DOO
Ул. Јасиковачка
петља бб, 19224
Салаш
Зоран Николић ПР
Агенција за
производњу РТВ
програма СТУДИО
101
TEMPOPORTAL, Ул.
Павла Илића 4, 19000
Зајечар
БУМ РАДИО, ул.
Милана Цојића 11,
19370 Бољевац
Д.О.О ММ „Бонед“,
Ул. Ђуре Ђаковића
1, 19210 Бор
А.Д. Тимок Нишогранак Тимок
Зајечар
Ул. Генерала Боже
Јанковића 9, 18105
Ниш

Датум
пријема понуде
09.06.2017.год.

06.06.2017. год.

12.06.2017. год.

13.06.2017. год.
16.06.2017. год.
15.06.2017. год.

Стручна комисија извршила је оцењивање пројеката и
дала је предлог Општинском већу општине Бољевац о
расподели средстава.
Комисија је донела одлуку да се пројекат „И
Бољевчани се питају“ који је поднео А.Д. Тимок Нишогранак Тимок Зајечар, ул. Генерала Боже Јанковића 9,
18105 Ниш, не подржи.
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Комисија сматра да нема уверења да ће се
предложеним пројектом остварити довољан јавни
интерес за грађане општине Бољевац. Комисија је
увидом у пројекат установила недостатке у обрасцу 1.1
(пријава за пројектно суфинансирање из области јавног
информисања) и то:
1) нису унете биографије кључних учесника
пројкта,
2) није унет назив медија преко кога се реализује
пројекат,
3)
није
наведено
досадашње
искуство
подносиоца пројкта.
На основу свега наведеног, одлучено је као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је
коначно. Против овог решења се може се покренути
управни спор, у року од 30 дана од дана објављивања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-81 / 2017-II/14
Бољевац, 20. 07. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
др Небојша Марјановић
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