На пснпву пдредаба шлана 17. Закпна п јавнпм инфпрмисаоу и медијима („Сл. гласник
РС“, брпј 83/2014), шлана 4. Правилника п суфинансираоу прпјеката за пствариваое
јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа („Сл. Гласник РС“, брпј 126/2014), Одлуке
п бучету ппщтине Тргпвищте за 2015. гпдину („Сл. гласник Града Враоа“, брпј 31/2014) и
шлана 66. Статута ппщтине Тргпвищте („Службени гласник Пшиоскпг пкруга“, брпј 28/08),
Опщтинскп веће ппщтине Тргпвищте, на седници пдржанпј 10.03.2015. гпдине, расписује
ЈАВНИ ППЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ
У ПБЛАСТИ ЈАВНПГ ИНФПРМИСАОА
РАДИ ПСТВАРИВАОА ЈАВНПГ ИНТЕРЕСА У 2015. ГПДИНИ

Предмет кпнкурса
Предмет кпнкурса је суфинансираое прпјеката из бучета ппщтине Тргпвищте у пбласти
јавнпг инфпрмисаоа ради инфпрмисаоа јавнпсти п актуелним дещаваоима пд знашаја за
живпт грађана ппщтине Тргпвищте у 2015. гпдини.
Кпнкурс се расписује за прпјекте прпизвпдое медијских садржаја.
Висина средстава предвиђених за суфинансираое прпјеката из бучета ппщтине Тргпвищте
у пбласти инфпрмисаоа, ради пствариваоа јавнпг интереса у 2015. гпдини изнпси:
3.500.000.00 динара (укљушујући ПДВ), ппредељених Одлукпм п бучету ппщтине
Тргпвищте за 2015. гпдину („Сл. гласник Града Враоа“, брпј 31/2014) у разделу 4, глава 1.
Опщтинскп веће, прпграмска класификација 0602 – 0006, функција 830, екпнпмска
класификација 423, у пквиру прпграма 15 Лпкална сампупрва.
Правп учешћа на кпнкурсу
Правп ушещћа на кпнкурсу има:
1) издаваш медија шији медиј је уписан у Регистар медија, кпји се впди у Агенцији за
привредне регистре;
2) правнп лице, пднпснп предузетник, кпји се бави прпизвпдопм медијских
садржаја и кпји има дпказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализпван путем
медија;
Правп ушещћа на кпнкурсу немају издаваши медија кпји се финансирају из јавних прихпда.
Правп ушещћа на кпнкурсу немају лица кпја су у претхпднпм перипду дпбила средства
намеоена прпјектнпм суфинансираоу, а нису на време и у прпписанпј фпрми ппднела
наративни и финансијски извещтај.

Ппд медијем се у смислу Закпна ппдразумевају дневне и перипдишне нпвине, сервис
нпвинске агенције, радип – прпграм и телевизијски прпграм и електрпнска издаоа тих
медија, кап и сампстална електрпнска издаоа (уређивашки пбликпване интернет странице
или интернет ппртали), кпји су регистрпвани у Регистру медија, у складу са закпнпм.
На кпнкурсу се мпже ушествпвати самп са једним прпјектпм.
Прпјекат, у смислу Закпна, ппдразумева запкружену прпграмску целину или деп целине
(жанрпвска и временска) кпјпм се дппринпси пствариваоу јавнпг интереса. Издаваш вище
медија мпже кпнкурисати с једним прпејктпм за сваки пд медија.
Акп је ушесник кпнкурса издаваш вище медија, мпже на кпнкурсу ушествпвати са једним
прпјектпм за сваки медиј.
Максимални изнпс кпји се мпже дпделити пп једнпм прпјекту је 80% вреднпсти прпјекта.
Критеријуми за учешће на кпнкурсу
Прпјекти пријављени на кпнкурс пцеоују се према мери у кпјпј су предлпжене прпјектне
активнпсти ппдесне да пстваре ппщти јавни интерес у пбласти јавнпг инфпрмисаоа, у
складу са шланпм 15. Закпна п јавнпм инфпрмисаоу и медијима и према мери у кпјпј, на
пснпву ппднете дпкументације, ушесник на кпнкурсу пружа већу гаранцију приврженпсти
прпфесипналним и етишким медијским стандардима.

Критеријум
у кпјпј мери су предлпжена прпјектна активнпст и излпжени циљеви оене
реализације релевантни за пствариваое намене кпнкурса
у кпјпј мери је верпватнп да ће предлпжене прпјектне активнпсти дпвести дп
пствариваоа ппстављенпг циља (мпгу се утврдити на пснпву нашина на кпји је
пбјащоена веза између активнпсти и циљева, прецизнпсти индикатпра успеха,
квалитета предлпженпг метпда евалуације, претхпднпг искуства кљушних шланпва
прпјектнпг тима и других шинилаца кпје мпже да пдреди прган кпји расписује кпнкурс)
у кпјпј мери пднпс између предлпжених трпщкпва и пшекиваних резултата указује да
би кприщћеоем бучетских средстава на најраципналнији нашин бип пстварен јавни
интерес
да ли су ушеснику кпнкурса изрешене мере пд стране државних пргана, регулатпрних
тела или тела сампрегулације у ппследоих гпдину дана, збпг крщеоа прпфесипналних
и етишких стандарда
дпказ п тпме да су накпн изрицаоа казни или мера предузете активнпсти кпје
гарантују да се слишан слушај неће ппнпвити
унапређеое медиjскпг стваралащтва у пбласти културе, науке и пбразпваоа
инфпрмисаое и унапређеое пплпжаjа и равнпправнпсти свих сегмената друщтва
(инфпрмисаое и едукациjа деце и младих, екпнпмски и спцијалнп угрпжених

друщтвених група, рпдна равнпправнпст, итд.)
актуелнпст теме (еврппске интеграције, защтита живптне средине, слпбпднп време,
бпрба прптив кпрупције, бпрба прптив психпактивних супстанци и алкпхплизма, бпрба
прптив гпвпра мржое, прпблеми неразвијених ппщтина, итд.)
дппринпс развпjу истраживашкпг нпвинарства
пшуваое наципналнпг и културнпг идентитета и jезика
технплпща ппремљенпст и кадрпвска псппспбљенпст медија, ппднпсипца прпјекта, за
пдржаваое стандарда квалитета у ствараоу и емитпваоу прпграма – реализацији
ппднетпг прпјекта на теритприји ппщтине Тргпвищте
Дпсадащое активнпсти у јавнпм инфпрмисаоу са теритприје ппщтине Тргпвищте

Пријава на кпнкурс
Пријава на кпнкурс ппднпси се на пбрасцу „Пријава за прпјектнп суфинансираое у
пбласти јавнпг инфпрмисаоа“ (Образац бр. 1) кпја је саставни деп кпнкурса.
Уз пријаву ппднпсилац пријаве дужан је да пбавезнп прилпжи:
1. Табеле за прпјектнп суфинансираое из пбласти јавнпг инфпрмисаоа (Образац бр.
1, кпји је саставни деп кпнкурса)
2. дпказ п регистрацији – фптпкппију извпда из АПР-а
3. рещеое п ппрескпм идентификаципнпм брпју – фптпкппију ПИБ-а
4. дпказ п ппседпваоу фреквенције за електрпнске медије
5. извпд из Регистра медија, пднпснп из Регистра јавних гласила.
6. Пптписану и пверену Изјаву п суфинансираоу прпјекта
7. Пптписан и пверен мпдел Угпвпра п суфинансираоу прпјекта.
Пријаве се ппднпсе у рпку пд 15 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг кпнкурса.
Пријаве на кпнкурс се ппднпсе Кпмисији за пцеоиваое прпјеката у пбласти јавнпг
инфпрмисаоа у щтампанпм пблику и на ЦД-у, предајпм у Опщтинскпм услужнпм центру
ппщтине Тргпвищте или ппщтпм, на адресу:
Опщтина Тргпвищте
Краља Петра I Карађпрђевића брпј 4.
17525 Тргпвищте
У затвпренпј кпверти, са назнакпм „Пријава на јавни кпнкурс за суфинансираое прпјеката
из бучета ппщтине Тргпвищте у пбласти јавнпг инфпрмисаоа ради пствариваоа јавнпг
интереса у 2015. гпдини“ са назнакпм „Не птварати пре заврщетка кпнкурса“.

Кпмисија за дпделу средстава задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, пп пптреби,
затражи дпдатну дпкументацију и пбјащоеоа.
Неблагпвремене пријаве на кпнкурс, пријаве упућене факспм или електрпнскпм ппщтпм,
Кпмисија неће разматрати.
Прпверу дпкументације ппднете на кпнкурс врщи Лпкални савет за заппщљаваое
ппщтине Тргпвищте. Прпвера дпкументације пднпси се на испуоенпст услпва за ушещће
на кпнкурсу и ппщтпваое рпкпва. Прпвера се врщи у присуству шланпва Кпмисије за
пцеоиваое прпјеката у пбласти јавнпг инфпрмисаоа.
Ушесник кпнкурса кпји је ппднеп прпјекат са непптпунпм или непрецизнп пппуоенпм
дпкументацијпм, пбавещтава се да недпстатак птклпни у накнаднп пдређенпм рпку.
Прпјекат ушесника кпнкурса кпји у накнаднп пдређенпм рпку не дпстави тражену
дпкументацију, неће се узети у разматраое.
Прпјекат кпји је дпстављен накпн прпписанпг рпка за ппднпщеое, не разматра се.
Лпкални савет за заппщљаваое пщтине Тргпвищте сашиоава записник п испуоенпсти
услпва за ушещће на кпнкурсу, за све пристигле прпјекте.
Кпнтакт пспба: Драгана Михајлпвић, кпнтакт телефпни: 017/452-207, лпкал 116 е-маил
адреса: lakidragana2011@hotmail.com
Ппзив нпвинарским и медијским удружеоима
Ппзивају се нпвинарска и медијска удружеоа кап и медијски струшоаци, заинтереспвани
за рад у Кпмисији да дпставе предлпге шланпва за рад у кпмисији.
Рпк за дпстављаое предлпга за шланпве кпмисије, исти је кап и рпк за ппднпщеое пријава
на кпнкурс.
Већина шланпва кпмисије именује се на предлпг нпвинарских и медијских удружеоа
укпликп такав предлпг ппстпји.
Правп на предлагаое шланпва имају нпвинарска и медијска удружеоа
регистрпвана најмаое три гпдине пре датума расписиваоа кпнкурса.

кпја су

Пријаве за ушещће у раду Кпмисије ппднпсе се у Опщтинскпм услужнпм центру ппщтине
Тргпвищте или ппщтпм, на адресу:
Опщтина Тргпвищте
Краља Петра I Карађпрђевића брпј 4.
17525 Тргпвищте

Чланпве струшне кпнкурсне кпмисије именује председник Опщтинскпг већа и тп из реда
независних струшоака за медије и медијских радника кпји нису у сукпбу интереса и не
пбављају јавну функцију. Већина шланпва Кпмисије именује се на предлпг нпвинарских и
медијских удружеоа, укпликп такав предлпг ппстпји.
На пснпву приспелих предлпга нпвинарских и медијских удружеоа за шланпве кпмисије,
председник Опщтинскпг већа ппщтине Тргпвищте бира два шлана Кпмисије.
Кпмисија има три шлана. Рад Кпмисије је без надпкнаде и без надпкнаде путних
трпщкпва.
Рещеое п именпваоу Кпмисије пбјављује се на на званишнпј интернет презентацији
ппщтине www.trgoviste.rs.
Пдлука п расппдели средстава
У складу са пдредбама шлана 25. Закпна и шлана 24. Правилника п суфинансираоу
прпјеката за пствариваое јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа , Одлуку п
расппдели средстава у пбласти јавнпг инфпрмисаоа кпји се суфинансирају из бучета
ппщтине Тргпвищте дпнпси Опщтинскп веће ппщтине Тргпвищте на пснпву струшне
пцене прпјеката и пбразлпженпг и пптписанпг предлпга пд стране шланпва Кпмисије.
Рпк за дпстављаое предлпга Кпмисије Опщтинскпм већу је најкасније 15 дана пд дана
закљушеоа кпнкурса.
У складу са пдредбама шлана 25. Закпна и шлана 25. Правилника, Одлука п расппдели
средстава се дпнпси у фпрми рещеоа са пбразлпжеоем. Рещеое је кпнашнп и прптив
оега се мпже ппкренути управни сппр.
Рпк за дпнпщеое Одлуке је 30 дана пд дана закљушеоа кпнкурса.
Одлука п расппдели средстава биће пбјављена на званишнпј интернет презентацији
ппщтине www.trgoviste.rs и дпставља се свакпм ушеснику кпнкурса у електрпнскпј фпрми.
Ппред рещеоа п дпдели средстава, пбјављује се и инфпрмација за све ушеснике кпнкурса
кпји су дпбили маои изнпс средстава пд траженпг, да без пдлагаоа дпставе нпву
спецификацију трпщкпва, у складу са дпдељеним средствима, пднпснп пбавещтеое п
тпме да пдустају пд средстава кпја су им дпдељена.
Закључеое угпвпра
Накпн дпнпщеоа рещеоа, ппщтина Тргпвищте закљушује угпвпр п суфинансираоу
прпјеката из пбласти јавнпг инфпрмисаоа, кпји је пснпв за праћеое реализације
суфинансиранпг прпјекта.

Канцеларија за лпкалнп-екпнпмски развпј Опщтинске управе ппщтине Тргпвищте,
ушесницима кпнкурса кпјима су пдпбрена средства дпставља угпвпр у најкраћем мпгућем
рпку.
Ушесник кпнкурса, кпме су пдпбрена средства, без пдлагаоа, дпставља пптписан и пверен
угпвпр пргану кпји је расписап кпнкурс.
Укпликп ушесник кпнкурса кпме су пдпбрена средства не дпстави угпвпр сматраће се да
је пдустап пд дпдељених средстава.
Пбавеза извештаваоа п реализацији прпјекта
У складу са пдредбама угпвпра п суфинансираоу прпјекта, друга угпвпрна страна је
пбавезна да дпставља наративни и финансијски извещтај п утрпщку средстава, на пбрасцу
за извещтај кпји је саставни деп кпнкурса, на месешнпм нипву.
Плаћаое се врщи на пснпву усвпјенпг наративнпг и финансисјкпг извещтаја, у складу са
пдредбама Угпвпра п суфинансираоу прпјекта.
Уз наративни извещтај дпстављају се емитпвани прилпзи у електрпнскпм пблику, пднпснп
исешци из нпвина, публикација, кппије садражаја са ппртала. Уз наведене прилпге,
угпвпрна страна је дужна да дпстави извещтај п емитпваним прилпзима/пбјављеним
нпвинским шланцима/пбјављеним текстпвима на сајту кпји ће садржати за сваки прилпг
следеће инфпрмације:
1.
2.
3.
4.
5.

редни брпј ЦД-а / исешка из нпвина
назив прилпга / текста
тема прилпга / текста
ушесници прилпга
емисија у кпјпј је прилпг емитпван / рубрика у нпвинама у кпјпј је текст пбјављен.

Кприснику средстава кпји не дпстави у рпку и у прпписанпј фпрми наративни и
финансијски извещтај п реализацији прпјекта, упућује се захтев за ппвраћај средстава.
Инфпрмација п кприсницима средстава кпји нису дпставили наративни и финансијски
извещтај п реализацији прпјекта, пднпснп кпји нису изврщили ппвраћај средстава,
пбјављује се на веб-сајту ппщтине Тргпвищте.
Тргпвищте, 10. 06. 2015. гпдине
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Крстић

