
2014.
ГОДИНА IX БРОЈ 4 ДЕСПОТОВАЦ, 23.06. 2014. године

Цена овог броја  је  200,00 динара. Годишња претплата  је  1.500,00 динара

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр.129/2007), члана 33. Статута општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 4/08) и члана 5. Одлуке о буџету општине Деспотовац за
2014. годину („Службени гласник Деспотовац“, бр. 12/2013), Општинско веће општине
Деспотовац, на седници одржаној  20. јуна 2014. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА

ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за јавно
информисање грађана од локалног значаја, избор програма и пројеката у области јавног
информисања који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Деспотовац,
поступак и услови закључења  уговора о јавном информисању и друга питања од значаја за
реализацију обавезе Општине Деспотовац (у даљем тексту:Општина) да обезбеди услове за
јавно информисање локалног становништва.

Члан 2.

Општина обезбеђује услове за услуге јавног информисање грађана од локалног
значаја улагањем финансијских средстава за програма и пројектe намењенe информисању
јавности о:  раду и активностима органа локалне самоуправе; председника и земеника
председника општине, скупштине општине, општинског већа, општинске управе, јавних
установа и предузећа чији је оснивач општина, раду и активностима месних заједница;
привредним активностима и подстицају развоја привредних активности; свакодневним
информацијама и темама од општег интереса за грађане Општине; програмима и
пројектима који се односе на младе и афирмацију стваралаштва младих; програмима и
пројектима који се односе на социјалну заштиту, образовање и здравство; програмима и
пројектима који се односе на афирмацију културних и спортских догађаја од локалног,
регионалног и републичког значаја; активностима верске заједнице; програмима и пројекти
који доприносе афирмацији правих људских вредности, заштити рањивих категорија
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становништва и инклузивном образовању и доприносе остварењу заједничког живота
грађана и другим програмима и активностима од значаја за информисање грађана у
локалној зајеници.

Члан 3.

Висина средстава за намене из члана 2. овог Правилника утврђена је Одлуком о
буџету општине за 2014. годину, планирана у оквиру економске класификације 423000,
функције 423441 Медијске услуге радија и телевизије.

Општинско веће на предлог Комисије за доделу средстава у области јавног
информисања (у даљем тексту: Комисија) одлучује о висини средстава за намене из члана 2.
у зависности од нивоа обезбеђених средстава, врсте услуге и цене у понудама.

Члан 4.

Средства за намене из члана 2. овог Правилника додељују се на основу јавног
конкурса.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 5.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно
пројеката, у области јавног информисања имају оснивачи јавних гласила (новина, радио
програма, телевизијских програма) као и привредна друштва и предузетници који су
регистровани за обављање делатности продукције телевизијског и радио програма под
условом да имају закључене уговоре са локалним емитерима о обавезном емитовању
пројекта за који подносе пријаву. Исто тако право на подношење пријаве, имају и групе
понуђача које су закључиле Уговор о заједничком подношењу пријаве, где су дефинисале
права и обавезе сваког члана групе, као и именовање емитера који у име групе подноси
заједничку пријаву.

Оснивачи јавних гласила имају право да поднесу пријаву за финансирање или
суфинансирање програма односно пројеката у области јавног информисања и понуде под
условом да им је регистровано седиште на територији Општине.

Поред услова из става 1. овог члана, подносилац пријаве, оснивач телевизијског или
радијског програма треба да испуњава и следеће услове:

1. да жељена зона сервиса – опслуживања обезбеди пријем радијског, односно
телевизијског   сигнала за најмање 60% становништва на територији Општине;

2. да располаже важећом дозволом за емитовање, у складу са законом или уговором
закљученим са емитером;

3. да је измирио све порезе и друге обавезе Општини;
4. да је уписан у регистар јавних гласила.

Оснивачи продукције и емитери не могу конкурисати за програме и пројекте истог
тематског садржаја који се емитују код истог локалног емитера.
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III ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 6.

Јавни конкурс за финансирање локалних медија којима се обезбеђује јавно
информисање грађана од локалног значаја за намене из члана 2. овог Правилника расписује
и конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава у области јавног
информисања.

Конкурс се расписује најмање једном годишње.

Члан 7.

Комисија има председника и два члана.
Председника и чланове Комисије именује Општинско веће за буџетску годину у

којој се средства додељују.

Комисија има следеће надлежности:

1. врши избор програма и пројеката у области јавног информисања који се предлажу за
финансирање или суфинансирање;

2. сачињава текст конкурса;
3. разматра пријаве на конкурс;
4. разматра понуде за медијско информисање грађана емитовањем

радио и телевизијског програма и
5. предлаже Општинском већу доношење решења о расподели средстава за намене из

члана 2. овог Правилника.

Члан 8.

Текст конкурса садржи: намену средстава за који се расписује конкурс; податке о
лицима која су овлашћена за подношење пријаве на конкурс; ознаку прилога који се
обавезно прилажу уз пријаву; рок за подношење пријаве; адресу на коју се пријаве упућују
односно предају;
напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће узети у разматрање; друге
елементе конкурса.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине (вебсајт општине) и
у писаним  медијима у којима општина објављује јавне позиве.

Члан 9.

Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу "Пријава на Конкурс за
финансирање или суфинансирање локалних медија којима се обезбеђује јавно информисање
грађана од локалног значаја у области јавног информисања" (Образац број 1 и 2) који су у
прилогу овог Правилника и чине његов саставни део.

За сваки програм (програмску шему) односно пројекат подноси се посебна пријава.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
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- доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је подносилац пријаве
регистрован;

- преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности,
досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве, и детаљан опис
програма односно пројекта у области јавног информисања за чије финансирање или
суфинансирање се подноси пријава.

Поред доказа из става 4. овог члана подносилац пријаве, емитер је дужан је да
приложи и: доказ о располагању важећом дозволом за емитовање у складу са законом или
уговором о емитовању тематских садржаја програма или пројеката са којима конкурише и
уговореним терминима емитовања, закљученим са емитером који има дозволу терминима
(земаљско или кабловско емитовање); доказ о располагању одговарајућим техничким
капацитетима (РАТЕЛ) за покривање жељене зоне сервиса (опслуживања).

Детаљан опис програма односно пројекта у области јавног информисања из става 3.
овог члана садржи следеће елементе: учеснике програма односно пројекта, значај, место и
време реализације програма односно пројекта (приложити опис највише на две странице).

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да
Општина финансира или суфинансира пријављени програм односно пројеката у области
јавног информисања, према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и
материјалном одговорношћу, изјављује: да су сви подаци наведени у пријави истинити и
тачни; да ће додељена средства бити наменски утрошена; да ће у складу са уговором и по
окончању пројекта бити достављен извештај о реализацији програма, односно пројекта у
области јавног информисања на прописаном обрасцу са финансијском документацијом; да
ће се доставити два примерка реализованог програма и пројекта (на ЦД - у, ДВД,
програмске кошуљице на ЦД – у у ексел табели, новине и сл.).

Подносиоцима пријаве Образац "Пријава на Конкурс за финансирање или
суфинансирање програма односно пројекта у области јавног информисања" као и образац
понуде доступни су и на званичној интернет страници Општине (веб -сајт Општине ).

Пријаве се подносе у штампаном облику, предајом на Писарници Општинске управе
управе за опште и заједничке послове или поштом.

Члан 10.

Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана закључења конкурса размотри све
приспеле пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

Члан 11.

Комисија врши оцену пројеката полазећи од: значаја пројекта за остваривање јавног
информисања од локалног значаја; заступљености информативног садржаја у јавном
гласилу које конкурише; значаја јавног гласила на информисање локалног становништва;
доприноса социјализацији свих друштвених  група ( лица са посебним потребама,
националне мањине, рањиве категорије становништва и сл; афирмација општине;
одрживост пројекта; нивоа обезбеђених средстава за намене утврђене овим Правилником,
сразмерно броју прихваћених пројеката и понуда.
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Члан 12.

Након истека рока за доставу предлога за расподелу средстава Комисија,
примењујући критеријуме из члана 5. овог Правилника, врши избор програма и пројеката и
сачињава предлог решења о расподели средстава.

На основу предлога Комисије Општинско веће доноси решење о расподели
средстава. Решење Општинског већа је коначно.

Решење се објављује на званичној интернет страници Општине (веб-сајт Општине).
Ако је понуда за медијско информисање из члана 2. неприхватљива због превисоко

одређене цене Комисија може позвати понуђаче на преговарање о цени из понуде.

Члан 13.

Ако није успело преговарање за медијско информисање из члана 2. став 1. алинеја 3.
Комисија предлаже Општинском већу да се са понуђачима обави поновни поступак
преговарања без јавног објављивања.

Члан 14.

Након коначности решења о расподели средстава, са изабраним подносиоцима
пријаве закључују се уговори о финансирању или суфинансирању програма односно
пројекта у области јавног информисања.

Уговор у име Општине потписује Председник.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних

страна, обавеза емитера у току емитовања емисије из пројекта не може емитовати рекламне
садржаје, начин (пројектне и уговерене активности уз приложену финансијску
документација коју одређује Општина) и рок за пренос одобрених средстава, рок за
реализацију програма односно пројекта у области јавног информисања, обавеза месечног и
завршног подношења извештаја о реализацији програма односно пројекта у области јавног
информисања, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Члан 15.

Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије обавља
Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове Општинске управе
Деспотовац - Канцеларија за локлани економски развој – ЛЕР.

Члан 16.

Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или
суфинансирање програма односно пројекта, односно којима је прихваћена понуда у области
јавног информисања, дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма, односно
пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до 15. јануара наредне године,
поднесу извештај о реализацији тих програма односно пројеката у области јавног
информисања и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава
Председнику општине и Општинском већу.

Извештај о реализацији програма односно пројекта у области јавног информисања
подноси се на обрасцу "Извештај о реализацији програма односно пројекта у области јавног
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информисања" (Образац број 3.) који је у прилогу овог Правилника и чини његов саставни
део.

Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом на писарницу Општинске
управе или поштом, препорученом пошиљком.

Извештај о реализованим програмима и пројектима у области јавногинформисања
који су финансирани или суфинансирани из буџета Општине путем конкурса Општинско
веће доставља Скупштини Општине Деспотовац најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.

Члан 17.

Ако се у току извештавања утвди да је дошло до ненаменског коришћења средстава
или корисник средстава не достави извештај о коришћењу средстава, односно достави
непотпун и неправилан извештај надлежни орган ће тражити да се у року од 8 дана изврши
допуна или исправка извештаја.

Ако корисник не поступи по налогу из става 1. овог члана, дужан да одобрени
исплаћени износ врати са каматом по стопи утврђеној законом.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Овај Правилник доноси се на одређено време и примењује се у 2014. години.

Члан 19.

Општинско веће Општине Деспотовац ће у року од 15 дана од дана ступања на
правну снагу овог Правилника именовати Комисију за доделу средстава у области јавног
информисања.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  400-220/2014-02 од  20.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
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Образац број 1.

КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

ДЕСПОТОВАЦ
ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4

ПРИЈАВА
на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у области

јавног информисања

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Подаци о подносиоцу пријаве

Назив/име и презиме подносиоца пријаве

Седиште/пребивалиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број)

Број телефона и телефакса

Е-маил адреса

Интернет адреса

Број рачуна подносиоца пријаве и назив банке

Матични број ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил)

Најзначајнији програми/пројекти реализовани у претходној години
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2. Подаци о програму/пројекту

Назив програма/пројекта

Руководилац програма/пројекта
(име и презиме, адреса)

Контакт (телефон/фаx и е-маил)

Сажет опис програма/пројекта (детаљан опис програма/пројекта доставља се у прилогу)

Место одржавања/реализације програма/пројекта

Време реализације програма/пројекта (време почетка и завршетка програма/пројекта)

Циљ и циљна група којој је програм/пројекат намењен

Да ли је реализација програма/пројекта започета? (заокружити)

ДА НЕ

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се програм/пројекат налази:
а) почетна фаза
б) наставак активности
ц) завршна фаза

Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање програма/пројекта (за претходне
две године)

година извор финансирања износ средстава намена
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3. Финансијски план програма/пројекта
(односи се на буџетску годину)

Износ средстава потребан за реализацију
програма/пројекта у буџетској години

Износ средстава који се тражи од Општине за
реализацију програма/пројекта у буџетској години

Износ сопствених средстава за реализацију
програма/пројекта у буџетској години

Структура трошкова програма/пројекта
(навести детаљне трошкове: путни трошкови, смештај, услуге по уговору, трошкови
штампања, плате, трошкови комуналних услуга, трошкови телфона , струја грејање ,

материјал и слично)

Врста трошкова Износ укупно потребних
средстава

Износ средстава
који се тражи од

Града

Износ
сопствених
средстава

Укупно:

II ПРИЛОЗИ

(заокружити односно уписати)
1) Доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је подносилац пријаве

регистрован
2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности,

досадашњи пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве
3) Опис програма/пројекта за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава
4) Доказ о располагању важеће дозволе за емитовање у складу са законом или уговором
5) Доказ о располагању одговарајућим техничким капацитетима за покривању жељене

зоне сервиса (опслуживања) (РАТЕЛ)
6)

Други докази:
а. _______________________________________________________

б. _______________________________________________________

в. _______________________________________________________
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III ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира

програм/пројекат

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу,
изјављујем:
- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
- да ће додељена средства бити наменски утрошена;
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма/пројекта на
прописаном обрасцу са финансијском документацијом;
- да ће током реализације програма/пројекта у публикацијама и другим медијима бити
назначено да је његову реализацију подржала Општина Деспотовац.

Место и датум: Потпис овлашћеног лица
м.п
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Образац број 2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Предмет конкурса: услуга медијског информисања грађања од локалног значаја емитовањем
радио/телевизијског програма

Основни подаци понуђача
Пуно име (назив) понуђача
Пуна адреса понуђача
Телефон понуђача/факс
Одговорно лице понуђача
Матични број Шифра делатности
ПИБ Текући рачун

Опис услуге
(опис програма/закуп времена

за емитовање програма)
Јединица

мере
Јединична цена

(у дин. без ПДВ-а)
количина

Укупна цена
емитованог програма/

закупа времена
(у дин. без ПДВ-а)

Начин плаћања:
Плаћање услуге извршиће се у року од 15 дана по овери фактуре од стране овлашћеног лица
наручиоца.

Датум:____________________
Место:__________________ Понуђач, (потпис и печат)

____________________________
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Образац број 3.

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ

Ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији програма односно пројекта у области јавног информисања

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Подаци о кориснику средстава

Назив/име и презиме корисника средстава

Седиште/пребивалиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број)

Број телефона и телефакса

Е-маил подносиоца

Интернет адреса

Број рачуна подносиоца пријаве и назив банке

Матични број ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил)

2. Подаци о реализованом програму/пројекту

Број и датум Решења Општинског већа којим су додељена средства за финансирање односно
суфинансирање програма/пројекта у области јавног информисања

Број и датум Уговора о финансирању односно суфинансирању програма/пројекта у области јавног
информисања

Назив програма/пројекта

Руководилац програма/пројекта (име и презиме,
адреса)

Контакт (телефон/фаx и е-маил)



Службени гласник – број 4 Деспотовац, 23.06. 2014. године

13

Сажет опис реализације програма/пројекта (детаљан опис програма/пројекта се прилаже)

3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава

Износ средстава одобрен од стране Општине

Остали учесници у суфинансирању (навести
назив осталих учесника и одобрени износ)

Структура трошкова програма/пројекта
(трошкове навести таксативно)

Број и датум рачуна (налога, уговора и сл.) и
назив издаваоца

Износ
рачуна

Број и датум извода на коме се види промена
стања по приложеном рачуну (налогу и сл.)

Укупно:

II ПРИЛОЗИ
(заокружити односно уписати)

1) Опис реализације програма/пројекта у области јавног информисања за чије финансирање
односно суфинансирање су додељена средства

2) Презентовани материјал о реализованом пројекту (ЦД, ДВД, новине и сл.)
1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

3) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и др.), и то:
1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________________

Место и датум: М. П. Потпис овлашћеног лица
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С А Д Р Ж А Ј

1. Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно
информисање од локалног значаја 1

Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац

Уредник:
Гордана Јаблановић, дипл.прав.

Секретар Скупштине општине Деспотовац

Издаје и штампа:
Општинска управа – Стручна служба  органа Општине,

Деспотовац, ул. Милосава  Здравковића Ресавца бр. 4

Тел/факс (035) 611-006
Email: sodespotovac@ptt.rs
Web: www.despotovac.rs


