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На основу члана 17 Закона о јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“ број 83/14), главе 2 Правилника о суфи-
нансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања ( „Службени гласник РС“ број 126/14), Од-
луке о буџету Општине Косјерић и Одлуке о расписивању Јавног 
позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради 
остваривања јавног интереса у области јавног информисања на 
територији општине Косјерић у 2015. години број 404 – 54 / 2015 
од 20. 07. 2015. године,  председник општине Косјерић, распису-
је: 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ЗА УЧЕШЋЕ  НА КОНКУРСУ ЗА  
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА  

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  У 2015. ГОДИНИ 

 
I. ПРАВО УЧЕШЋА И НАМЕНА  

Право учешћа на Конкурсу имају: 
 

• издавачи медија који су уписани у Регистар медија и ко-
ји покривају сигналом најмање 50% територије општине 
Косјерић, 

• правна лица, односно предузетници, који се баве про-
изводњом медијских садржаја, а који приложе доказе 
да ће суфинансирани медијски садржај бити реализо-
ван путем медија, 

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на 
Конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на 
конкурсу учествовати са по једним пројектом за сваки од медија. 
Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 
100.000,00 динара, односно највише до 80% вредности пројекта, 
а што мора бити једнако овом износу. 
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ кори-
стио средства намењена пројектном суфинансирању у области 
јавног информисања на републичком, покрајинском или локал-
ном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање 
истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта. 
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних 
прихода. 
Под медијима се, у смислу Закона о јавном информисању и ме-
дијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис но-
винске агенције, радио програм и телевизијски програм и елек-
тронска издања тих медија, као и самостална електронска изда-
ња (уређивачки обликоване интернет странице или интернет 
портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са За-
коном. 
Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску 
целину или део целине (жанровски и временски) којом се допри-
носи остваривању јавног интереса у области јавног информиса-
ња на територији општине Косјерић. 
Намена средстава за остваривање јавног интереса:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
на територији општине Косјерић у 2015. години (у даљем тексту: 
Конкурс) се расписује за суфинансирање пројекта: 
 

1) производње медијских садржаја на територији општине 
Косјерић. 
 

Циљеви Конкурса: 
 
–подршка остваривању права грађана на јавно информисање; 
– развој медијског плурализма; 
– подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и 
образовања; 
– подршка медијског стваралаштва и остваривању права на ин-
формисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочи-
то заштићених група. 
 

II.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

Пројекти пријављени на Конкурс се оцењују према мери у којој су 
предложене пројектне активности подесне да остваре општи јав-
ни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 
15. Закона о јавном информисању и медијима, и према мери у 
којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пру-
жа већу гаранцију привржености професионалним и етичким ме-
дијским стандардима. 
Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим 
специфичним критеријумима: 

1.  значају пројекта са становишта јавног интереса, 
2.  традицији пословања подносиоца пројекта,  
3. техничка и кадровска опремљеност,  
4. подручје реализације пројекта на територији Општине 

Косјерић. 
4.1. Унапређење производње и објављивање општих ин-

формативних и специјализованих медијских садржаја 
од значаја за живот и рад грађана општине Косјерић,  

4.2. Унапређење медијског стваралаштва, 
4.3. Актуелност теме, 

Објављивање информативних медијских садржаја о раду и ак-
тивностима локалне самоуправе (свакодневно праћење и изве-
штавање грађана Косјерића о активностима органа Општине – 
Скупштине општине Косјерић, Општинског већа општине Косје-
рић, Председника општине Косјерић, Начелника Општинске 
управе Косјерић, Општинске управе и њених Одељења и Одсе-
ка,  

4.4. као и преношење уживо седница Скупштине општине 
Косјерић и Општинског већа општине Косјерић), 

4.5. Објављивање информација о стању привреде и обра-
зовања на територији општине Косјерић, 

4.6. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима јавних комуналних предузећа, обла-
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сти комуналне делатности, развоја инфраструктуре и 
инвестицијама од значаја за општину Косјерић, 

4.7. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима у области културе –пројекти које ре-
ализује општина, манифестације од значаја за општи-
ну, обележавање свих празника и јубилеја, 

4.8. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима у области здравства и социјалне по-
литике свих релевантних институција из области здрав-
ства и социјалне заштите, 

4.9. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима у области спорта – праћење актив-
ности општинских спортских клубова и свих важнијих 
спортских догађаја у општини и шире где наступају оп-
штински клубови, уз обезбеђивање права за те утакми-
це и наступе и емитовање истих у електронским и писа-
ним медијима). 

Како би се боље разумели поједини критеријуми, у овом ставу 
ближе ће се дефинисати оцењивање критеријума и то: 

 У којој мери је предложена пројектна активност подобна 
да оствари јавни интерес у области јавног информиса-
ња: 

- У којој мери су предложена пројектна активност и изло-
жени циљеви њене реализације релевантни за оства-
ривање намене конкурса, 

- У којој мери је вероватно да ће предложене пројектне 
активности довести до остваривања постављеног циља 
( могу се утврдити на основу начина на који је објашње-
ња веза између активности и циљева, прецизности ин-
дикатора успеха, квалитета предложеног метода евалу-
ације, претходног искуства кључних чланова пројектног 
тима и других чинилаца које може да одреди орган који 
расписује конкурс), 

- У којој мери однос између предложених трошкова и 
очекиваних резултата указује да би коришћењем буџет-
ских средстава  на најрационалнији начин био остварен 
јавни интерес. 
 

 Мера пружања веће гаранције привржености професио-
налним и етичким медијским стандардима: 
-да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране 
државних органа, регулаторних тела или тела саморе-
гулације у последњих годину дана, због кршења профе-
сионалних и етичких стандарда, 
-доказ о томе да су након изрицања казне или мере 
предузете активности које гарантују да се сличан случај 
неће поновити. 

III. ПОСТУПАК, РОКОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Јавни позив расписује Председник општине Косјерић. 
Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе, 
на званичној интернет страници Општине Косјерић 
www.kosjeric.rs, где мора бити видљив и доступан јавности све 
време трајања Конкурса, као и у Службеном листу општине 
Косјерић. 
Пријаве се подносе у року који није краћи од 15 (петнаест) дана 
од дана објављивања Јавног позива. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти у штампаном облику и 
на компакт диску, насловљеној са „Пријава по Јавном позиву за 
суфинансирање пројеката из буџета Општине Косјерић ради 
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 
2015. години“ и са назнаком „не отварати“, Комисији за 

оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем 
тексту: Комисија), преко писарнице Општинске управе, или 
поштом на адресу: Олге Грбић 10, 31260 Косјерић. 
Рок за подношење пријава и пројеката је 11.08. 2015. године до 
15 : 00 часова. 
Пријава на Конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно 
суфинансирање из области јавног информисања“, који је 
објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14). 
Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно 
приложи и: 

1. предлог пројекта (Образац 1); 
2. буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1); 
3. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а); 
4. решење о пореском идентификационом броју 

(фотокопија ПИБ-а); 
5. доказ о поседовању фреквенције (за електронске 

медије); 
6. изјаву о располагању одговарајућим техничким и 

кадровским капацитетима; 
7. за правно лице, односно предузетника који се бави 

производњом медијских садржаја, доказ да ће 
суфинансирани медијски садржај бити реализован 
путем медија. 

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, 
затражи додатну документацију и објашњења. 
Неблаговремене пријаве на Конкурс, пријаве упућене факсом 
или електронском поштом, наведена Комисија неће ни 
разматрати. 
Учесник Конкурса који је поднео непотпуну, односно непрецизну, 
пријаву или документацију, обавештава се да недостатак 
отклони у накнадно одређеном року. У случају непоштовања 
накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати. 
Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ 
наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за 
пријаву, не доставља се обавештење и његов пројекат се не 
разматра. 

 
IV.  РАД КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
Поступак спроводи Комисија састављена од 3 (три) члана.  
Чланове Комисије именује Председник општине, и то из реда 
независних стручњака за медије и медијских радника, а који нису 
у сукобу интереса и не обављају јавну функцију. 
Чланови Комисије се могу именовати и на предлог новинарских 
и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико 
предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о 
јавном информисању и медијима и Правилником о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања. 
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
О раду Комисије се води записник. 
Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници 
Општине Косјерић. 
V.  ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА 
Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се 
суфинансирају из буџета Општине Косјерић доноси Председник 
општине Косјерић, на основу образложеног предлога Комисије, 
најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. 

2



Број 7/15                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                        20. јул  2015. године 
 

Ако средства опредељена за Kонкурс нису у целости 
расподељена, Општина Косјерић може да распише нови конкурс 
за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске 
године. 
Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије. 
Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној 
интернет страници Општине Косјерић и достављена сваком 
учеснику конкурса у електронској форми. 
Наведена одлука се доноси у облику Решења, са 
образложењем.  
Против решења се може поднети жалба, у року од 8 дана од 
дана достављања. О жалби одлучује Општинско веће општине 
Косјерић.  
Након доношења Решења, са подносиоцима изабраних 
пројеката ће бити закључени уговори о суфинансирању 
пројеката. 
Додељена средства ће бити пренета из буџета Општине, са 
Раздела 4, Глава 4.1. – Општинска управа, Програм 15: Локална 
самоуправа, Програмска активност: Информисање, функција 830 
- ''Услуге емитовања и штампања'', позиција 57, економска 
класификација 481- Дотације невладиним организацијама. 
 
У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању 
пројеката из области јавног информисања, учесник Конкурса који 
је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и 
финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу за 
извештај (Образац 2) прописаним Правилником о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 126/14) и то најкасније месец дана по истеку 
предвиђеног рока за реализацију пројекта. 
 
Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у 
електронском облику, односно исечци из новина, публикација, 
копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник 
конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави 
извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским 
чланцима, објављеним текстовима на сајту, који ће садржати за 
сваки прилог следеће информације:  
 

1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина, 
2. назив прилога/текста, 
3. тема прилога/текста, 
4. учесници прилога, 
5. емисија у којој је прилог емитован/рубрика у 

новинама у којој је текст објављен. 
 
VI. ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И 
МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У 
КОМИСИЈИ 
 На основу Закона о јавном информисању и медијима ( 
„Службени гласник РС“ број 83/14), члан 24 став 3, 4 и 5, и  
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник 
РС“ број 126/14), члана 9 и члана 21, Председник општине 
упућује јавни позив новинарским и медијским стручњацима 
заинтересованим за рад у Комисији да доставе своје предлоге 
за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по 
Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање 
пројеката ради остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања на територији општине Косјерић у 
2015. години. 
 
 
 
 За члана Комисије именује се лице које је независни 
стручњак за медије или медијски радник и не сме бити у 
сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са 
правилима о борби против корупције. 
 
 Право на предлагање чланова имају новинарска и 
медијска удружења која су регистрована најмање три године 
пре датума расписивања Конкурса. 
 
 Рок за подношење предлога кандидата је 11.08. 
2015. године до 15 : 00 часова. 
 
 Предлоге доставити у писменој форми на адресу: 
Општина Косјерић, улица Олге Грбић број 10, 31 260 
Косјерић, са назнаком: за Јавни позив за учешће на Конкурс 
за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
општине Косјерић у 2015. години – предлог за Комисију, или 
предати лично преко писарнице Општинске управе општине 
Косјерић. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                   

                                                                            
 01 број 400-54/15                                                                                            
Председник општине Косјерић, 
Дана : 20. 07. 2015. године   

                                                             Милијан Стојанић 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном инфор-
мисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
83/2014), чланова 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11,91/12,37/13 и 
97/13), члана 4 Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник РС“ 126/2014) и члана 61.  Статута општине 
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 9/08), Општин-
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ско веће општине Косјерић на седници одржаној 20. јула 2015. 
године донело је 
 
  

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ  НА КОН-
КУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИ-
ВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИ-

САЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
КОСЈЕРИЋ  У 2015. ГОДИНИ 

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком се уређују обим, услови и начин суфинансирања 
пројеката из буџета Општине Косјерић у области јавног инфор-
мисања у 2015. години, у циљу информисања јавности о актуел-
ним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Ко-
сјерић. 

 
 

I ПРАВО УЧЕШЋА 
 

Члан 2.  
 
Право учешћа на Конкурсу имају: 

 
• издавачи медија који су уписани у Регистар медија и ко-

ји покривају сигналом најмање 50% територије општине 
Косјерић, 

• правна лица, односно предузетници, који се баве про-
изводњом медијских садржаја, а који приложе доказе 
да ће суфинансирани медијски садржај бити реализо-
ван путем медија, 

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на 
Конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на 
конкурсу учествовати са по једним пројектом за сваки од медија. 
Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 
100.000,00 динара, односно највише до 80% вредности пројекта, 
а што мора бити једнако овом износу. 
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних 
прихода. 
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ кори-
стио средства намењена пројектном суфинансирању у области 
јавног информисања на републичком, покрајинском или локал-
ном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање 
истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта. 

 
Члан 3.  

 
Под медијима се, у смислу Закона о јавном информисању и ме-
дијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис но-
винске агенције, радио програм и телевизијски програм и елек-
тронска издања тих медија, као и самостална електронска изда-
ња (уређивачки обликоване интернет странице или интернет 
портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са За-
коном. 
Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску 
целину или део целине (жанровски и временски) којом се допри-

носи остваривању јавног интереса у области јавног информиса-
ња на територији општине Косјерић. 

 
Члан 4.  

права, Програмска активност: Информисање, на функцији 830 - 
''Услуге емитовања и штампања'', на позицији 57, економска кла-
сификација 481- Дотације невладиним организацијама. 
 

 
 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 

Члан 5.  
 
Пројекти пријављени на Конкурс се оцењују према мери у којој су 
предложене пројектне активности подесне да остваре општи јав-
ни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 
15. Закона о јавном информисању и медијима, и према мери у 
којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пру-
жа већу гаранцију привржености професионалним и етичким ме-
дијским стандардима. 
Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим 
специфичним критеријумима: 

5.  значају пројекта са становишта јавног интереса, 
6.  традицији пословања подносиоца пројекта,  
7. техничка и кадровска опремљеност,  
8. подручје реализације пројекта на територији Општине 

Косјерић. 
8.1. Унапређење производње и објављивање општих ин-

формативних и специјализованих медијских садржаја 
од значаја за живот и рад грађана општине Косјерић,  

8.2. Унапређење медијског стваралаштва, 
8.3. Актуелност теме, 
8.4. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-

ду и активностима локалне самоуправе (свакодневно 
праћење и извештавање грађана Косјерића о активно-
стима органа Општине – Скупштине општине Косјерић, 
Општинског већа општине Косјерић, Председника оп-
штине Косјерић, Начелника Општинске управе Косје-
рић, Општинске управе и њених Одељења и Одсека, 
као и преношење уживо седница Скупштине општине 
Косјерић и Општинског већа општине Косјерић), 

8.5. Објављивање информација о стању привреде и обра-
зовања на територији општине Косјерић, 

8.6. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима јавних комуналних предузећа, обла-
сти комуналне делатности, развоја инфраструктуре и 
инвестицијама од значаја за општину Косјерић, 

8.7. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима у области културе –пројекти које ре-
ализује општина, манифестације од значаја за општи-
ну, обележавање свих празника и јубилеја, 

8.8. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима у области здравства и социјалне по-
литике свих релевантних институција из области здрав-
ства и социјалне заштите, 
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8.9. Објављивање информативних медијских садржаја о ра-
ду и активностима у области спорта – праћење актив-
ности општинских спортских клубова и свих важнијих 
спортских догађаја у општини и шире где наступају оп-
штински клубови, уз обезбеђивање права за те утакми-
це и наступе и емитовање истих у електронским и писа-
ним медијима). 

Како би се боље разумели поједини критеријуми, у овом ставу 
ближе ће се дефинисати оцењивање критеријума и то: 

 У којој мери је предложена пројектна активност подобна 
да оствари јавни интерес у области јавног информиса-
ња: 

- У којој мери су предложена пројектна активност и изло-
жени циљеви њене реализације релевантни за оства-
ривање намене конкурса, 

- У којој мери је вероватно да ће предложене пројектне 
активности довести до остваривања постављеног циља 
( могу се утврдити на основу начина на који је објашње-
ња веза између активности и циљева, прецизности ин-
дикатора успеха, квалитета предложеног метода евалу-
ације, претходног искуства кључних чланова пројектног 
тима и других чинилаца које може да одреди орган који 
расписује конкурс), 

- У којој мери однос између предложених трошкова и 
очекиваних резултата указује да би коришћењем буџет-
ских средстава  на најрационалнији начин био остварен 
јавни интерес. 

 Мера пружања веће гаранције привржености професио-
налним и етичким медијским стандардима: 
-да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране 
државних органа, регулаторних тела или тела саморе-
гулације у последњих годину дана, због кршења профе-
сионалних и етичких стандарда, 

-доказ о томе да су након изрицања казне или мере 
предузете активности које гарантују да се сличан случај 
неће поновити. 

III ПОСТУПАК  

Члан 6.  
 

Јавни позив расписује Председник општине Косјерић. 
Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе, 
на званичној интернет страници Општине Косјерић, где мора би-
ти видљив и доступан јавности све време трајања Конкурса, као 
и у Службеном листу општине Косјерић. 
Пријаве се подносе у року који није краћи од 15 (петнаест) дана 
од дана објављивања Јавног позива у ''Службеном листу општи-
не Косјерић''. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти у штампаном облику и 
на компакт диску, насловљеној са „Пријава по Јавном позиву за 
суфинансирање пројеката из буџета Општине Косјерић ради 
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 

2015. години“ и са назнаком „не отварати“, Комисији за оцењива-
ње пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: 
Комисија), преко писарнице Општинске управе, или поштом на 
адресу: Олге Грбић 10, 31260 Косјерић. 

 
Члан 7.  

 
Пријава на Конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно 
суфинансирање из области јавног информисања“, који је обја-
вљен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 126/14). 
Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно 
приложи и: 

8. предлог пројекта (Образац 1); 
9. буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1); 
10. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а); 
11. решење о пореском идентификационом броју (фотоко-

пија ПИБ-а); 
12. доказ о поседовању фреквенције (за електронске меди-

је); 
13. изјаву о располагању одговарајућим техничким и ка-

дровским капацитетима; 
14. за правно лице, односно предузетника који се бави про-

изводњом медијских садржаја, доказ да ће суфинанси-
рани медијски садржај бити реализован путем медија. 

 
Члан 8.  

 
Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, 
затражи додатну документацију и објашњења. 
Неблаговремене пријаве на Конкурс, пријаве упућене факсом 
или електронском поштом, наведена Комисија неће ни разматра-
ти. 
Учесник Конкурса који је поднео непотпуну, односно непрецизну, 
пријаву или документацију, обавештава се да недостатак откло-
ни у накнадно одређеном року. У случају непоштовања накнадно 
одређеног рока, пријава се неће разматрати. 
Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ 
наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за 
пријаву, не доставља се обавештење из става 1 овог члана и 
његов пројекат се не разматра. 

 
IV РАД КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 
Члан 9.  

 
Поступак спроводи Комисија састављена од 3 (три) члана.  
Чланове Комисије именује Председник општине, и то из реда не-
зависних стручњака за медије и медијских радника, а који нису у 
сукобу интереса и не обављају јавну функцију. 
Чланови Комисије се могу именовати и на предлог новинарских 
и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико 
предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јав-
ном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног ин-
формисања. 
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
О раду Комисије се води записник. 
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Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници 
Општине Косјерић. 

 
 

V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 10.  
 
Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се 
суфинансирају из буџета Општине Косјерић доноси Председник 
општине Косјерић, на основу образложеног предлога Комисије, 
најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. 
Ако средства опредељена за Kонкурс нису у целости расподе-
љена, Општина Косјерић може да распише нови конкурс за рас-
поделу преосталих средстава до краја исте календарске године. 
Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије. 
Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интер-
нет страници Општине Косјерић и достављена сваком учеснику 
конкурса у електронској форми. 
Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложе-
њем.  
Против решења се може поднети жалба, у року од 8 дана од да-
на достављања. О жалби одлучује Општинско веће општине Ко-
сјерић.  
Након доношења Решења, са подносиоцима изабраних пројека-
та ће бити закључени уговори о суфинансирању пројеката. 

 
Члан 11.  

 
Додељена средства ће бити пренета из буџета Општине, са Раз-
дела 4, Глава 4.1. – Општинска управа, Програм 15: Локална са-
моуправа, Програмска активност: Информисање, функција 830 - 
''Услуге емитовања и штампања'', позиција 57, економска класи-
фикација 481- Дотације невладиним организацијама. 
 

Члан 12.  
 
У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању 
пројеката из области јавног информисања, учесник Конкурса који 
је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и 
финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу за 
извештај (Образац 2) прописаним Правилником о суфинансира-
њу пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
126/14) и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока 
за реализацију пројекта. 
Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у 
електронском облику, односно исечци из новина, публикација, 
копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник кон-
курса који је добио буџетска средства је дужан да достави изве-
штај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланци-
ма, објављеним текстовима на сајту, који ће садржати за сваки 
прилог следеће информације:  

6. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина, 
7. назив прилога/текста, 
8. тема прилога/текста, 
9. учесници прилога, 
10. емисија у којој је прилог емитован/рубрика у нови-

нама у којој је текст објављен. 
 

Члан 13.  

 
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам)  дана од дана објављивања 
у Службеном листу општине Косјерић. 
 
Република Србија 
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
Председник Општине 
01 број 400-54/15 од   20.07.2015 
 

Предеседни општине 
Милијан Стојанић 
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ОБРАЗАЦ 1 

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:                                            ПРИЈАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ДАВАЊЕ:  

1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.1 НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА  (у даљем 
тексту: Орган) 

 
  

1.2 НАЗИВ КОНКУРСА(уписати назив конкурса за који се 
пријављује)   

1.3 
ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА(навести званичан и пун назив 
правног лица односно предузетника, као што је наведено у 
решењу Агенције за привредне регистре) 

  

1.4 НАЗИВ ПРОЈЕКТА(назив који јасно и директно упућује на 
суштину пројекта) 

  

2 ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

2.1 СЕДИШТЕ(место и поштански број):   
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2.2 АДРЕСА(улица и број)   

2.3 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН   

2.4 Е-mail   

2.5 ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА   

2.6 МАТИЧНИ БРОЈ   

2.7 ПИБ    

2.8 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ   

2.9 ПРАВНИ СТАТУС(доо, ад,и др.) 
  

2.10 НАЗИВ И СЕДИШТЕ БАНКЕ   

2.11 БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА   

8
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2.12 SWIFT и IBAN   

2.13 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ И НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ   

- Е-пошта   

- Телефон   

2.14 КОНТАКТ ОСОБА 
  

- Е-пошта   

- Телефон   

3 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ  

3.1 ТЕРИТОРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:   

3.2 ПЕРИОД ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА   

9
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3.3 СРЕДСТВА ЗА КОЈА СЕ АПЛИЦИРА КОД 
ОРГАНА (у динарима)   

3.4 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
(у динарима)   

3.5  ПЛАНИРАНИ БРОЈ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА 
ПРОЈЕКТА   

3.6 НАВЕСТИ ПРИМАРНЕЦИЉНЕ ГРУПЕ   

3.7 НАВЕСТИ СЕКУНДАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ   

4  ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА  

4.1 

ОПИС СТАЊА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
ПРОБЛЕМА (сажетак-описати стање и 
идентификовати проблеме са којима се циљна 
група/е суочавају и потребе које произилазе из 
тих проблема и навести 
квалитативне/квантитативне показатеље 
садашњег стања користећи расположиве 
податке, искуства, истраживања и др.) 

  

4.2 

ОПИС ЗНАЧАЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  
(сажетак-описати јасно и прецизно значај 
реализације пројекта за остваривање јавног 
интереса у складу са Законом о јавном 
информисању и медијима) 

  

10
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4.3 
ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА (дефинисати општи 
циљ који ће допринети остварењу промене у 
смислу дугорочне користи за циљну групу у 
области јавног информисања ) 

  

4.4 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА (навести 
прецизно специфичне, мерљиве и временски 
одређене циљеве пројекта, односно 
формулисати очекивану позитивну промену за 
циљну/е  групу/е до које ће довести 
реализација пројекта) 

  

4.5 
ОДРЖИВОСТ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА 
(навести да ли су резултати пројекта одрживи 
након завршетка финасирања од стране 
органа који расписује конкурс)  

  

4.6 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА 
(описати  на који начин се врши праћење и 
евалуација пројекта) 

  

4.7 
КРАТКА БИОГРАФИЈА КЉУЧНИХ УЧЕСНИКА 
ПРОЈЕКТА (највише 3 кључна учесника 
пројекта) 

  

А   

Б   

Ц   
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4.8 
ИСКУСТВО ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛИЧНИХ ПРОЈЕКАТА            
(навести до сада реализоване пројекте  који 
могу да прикажу ваше искуство) 

  

4.9 АНАЛИЗА РИЗИКА (потешкоће које се могу 
јавити у току реализације пројекта) 

 
 
 

4.10 

АКТИВНОСТИ  
(дефинисати конкретне акције, са 

тачним временским роковима у коме 
се одвијају а које је неопходно 
извршити у циљу реализације 

пројекта) 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
      (дефинисати као излазне 
конкретне исходе напред 

наведених активности пројекта које 
воде постизању специфичних 

циљева и општег циља пројекта) 

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА    
(навести квантитативне и/или квалитативне 
индикаторе, нпр.број емисија, праћење 

медија и  др.) 

ИЗВОРИ ПРОВЕРЕ    
(навести изворе верификације, нпр. 

спроведене анкете, мерење слушаности или 
гледаности, број посета сајту, број емитовања 

и др.) 

1 
        

1.1 
        

1.2 
        

1.3 
        

2 
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2.1 
        

2.2 
        

2.3 
        

3 
        

3.1 
        

3.2 
  

  

    

3.3 
        

5 ОСТАЛИ ПОДАЦИ О МЕДИЈУ  

5.1 НАЗИВ МЕДИЈА ПРЕКО КОГА СЕ  
РЕАЛИЗУЈЕ ПРОЈЕКАТ   

5.1.1 ЗА ШТАМПАНЕ МЕДИЈЕ НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ: 

13
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периодика: тираж врста папира формат 

а 

  

б 

  

в 

  

г 

  

обим: врста штампе, штампарија продајна цена дистрибуција 

д 

  

ђ 

  

е 

  

ж 

  

5.1.2 ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ  НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ: 

начин емитовања 
(земаљско/кабловско/  

сателитско/електронска издања) 

врста пружалаца медијских 
услуга  према садржају програма број запослених  број посета вебсајту (на месечном 

нивоу) 
а 

  

б 

  

в  

  

г 

  

5.1.3 ЗА САМОСТАЛНЕ ПРОДУКЦИЈЕ НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ: 

Број запослених 
Навести техничке капацитете 

за реализацију медијских 
садржаја 

Емитовани медијски садржаји у 
протеклој години карактер и форма 

наведених садржаја 

Међународна и домаћа признања и 
награде за произведене медијске 

садржаје 
а 

  

б   в 

  

г 
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И З Ј А В А 
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујемда су сви подаци, који су наведени у обрасцу, истинити и 

тачни. 
 
 
 

Датум:                                              М.П.      Одговорно лице: 
(Име и презиме и потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИКА 
(НАВЕСТИ ДОСАДАШЊЕ ИСКУСТВО):   
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ОБРАЗАЦ  1a 

ТАБЕЛА - РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА  1/ 

(УСАГЛАШАВАЊЕ ОБИМА МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА, ПРИХОДА И РАСХОДА СА НОВООПРЕДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ОРГАНА) 

1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.1 НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО КОНКУРС/ПОЈЕДИНАЧНО ДАВАЊЕ (у даљем  
тексту: Орган)             

1.2 ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА  

1.3 НАЗИВ ПРОЈЕКТА  

1.4 УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА У ДИНАРИМА  

1.5 ИЗНОС СРЕДСТАВА ОРГАНА ЗА КОЈА СЕ АПЛИЦИРА  У ДИНАРИМА                        

1.6 БРОЈ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА   

1.7 ИЗНОС ПО ЈЕДИНИЦИ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА  

1.8 РЕВИДИРАН УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА (Унети нов податак)   

1.9 РЕВИДИРАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ОРГАНА  (Унети нов податак)   

1.10 РЕВИДИРАН БРОЈ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА  (Унети нов податак)   
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1.11 РЕВИДИРАН ИЗНОС ПО ЈЕДИНИЦИ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА  

1.12 РЕВИДИРАНО УЧЕШЋЕ СРЕДСТАВА ОРГАНА У УКУПНИМ СРЕДСТВИМА ПРОЈЕКТА 
( у %)  

2 РЕВИДИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА (УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ И РЕВИДИРАНИМ ПРИХОДИМА БУЏЕТА ПРОЈЕКТА)  

    БУЏЕТ ПРОЈЕКТА         
(Из Обрасца 1-Пријава) 

РЕВИДИРАН БУЏЕТ 
ПРОЈЕКТА            

УЧЕШЋЕ У 
ПЛАНИРАНИМ 
ПРИХОДИМА 

УЧЕШЋЕ 
РЕВИДИРАНИМ 
ПРИХОДИМА 

2.1 СРЕДСТВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА      

2.2 СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА      

2.3 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ      

2.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

2.5 ДОНАЦИЈЕ      

2.6 ОСТАЛИ ИЗВОРИ (навести)      

2.1-2.6 УКУПНИ ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА      

3 РЕВИДИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

    
ОДЕЉАК А- УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 2/ ОДЕЉАК Б - ПОДЕЛА УКУПНИХ ТРОШКОВА ПО ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА 3/ 
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РБ Врста трошка 4/ Јединица мере 

Це
на

 по
 је
ди
ни
ци

 

Бр
ој 
јед

ин
иц
а 

Укупно 5/ 

Трошкови 
(износ) који 

ће се 
финансирати 
из средстава 
Органа 6/ 

Трошкови (износ) 
који ће се 

финансирати из 
других извора 
финансирања у 
збирном износу 

6/ 

ПРОВЕРА 
(нуле у 

колони=тачна 
расподела) 7/ 

1 2 3 4 5 6(4*5) 7 8 9(6-(7-8) 

I ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

УЧ
ЕШ

Ћ
Е 
СР

ЕД
СТ

АВ
А 
ОР

ГА
НА

 У
 У
КУ

ПН
ИМ

 Т
РО

Ш
КО

ВИ
МА

 10
(7

/6)
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I+II УКУПНО (ОПЕРАТИВНИ И 
ПЕРСОНАЛНИ)            

И З Ј А В А 

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да да су сви, горенаведени подаци, истинити и тачни и  да имам обезбеђена сопствена средства 
и  средства  из осталих извора прихода за реализацију пројекта, исказаних  у Ревидираној спецификацији прихода овог обрасца. 

 Датум:            М.П. Овлашћено лице: 

  (Име и презиме и потпис) 

    

   

  

  

 

ПОЈАШЊЕЊА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ОБРАЗАЦ: 

 

ФОРМУЛАР ПОПУЊАВАТИ ИСКЉУЧИВО НА РАЧУНАРУ У EXCEL-u; ЦРВЕНО УОКВИРЕНА ПОЉА СУ ПОД ФОРМУЛОМ И ЗАШТИЋЕНА ОД УНОСА ПОДАТАКА. НУМЕРИЧКИ ПО-
ДАЦИ-БРОЈЕВИ СЕ УНОСЕ БЕЗ ТАЧКЕ И ЗАРЕЗА; СВИ ИЗНОСИ СЕ УНОСЕ У ДИНАРИМА, ИЛИ ДИНАРСКОЈ ПРОТИВРЕДНОСТИ, У БРУТО ИЗНОСУ: СА ПДВ, ОДНОСНО ПРИ-
ПАДАЈУЋИМ ПОРЕЗИМА И ДОПРИНОСИМА 
ОДЕЉАК А-ТАБЕЛЕ,  ОДНОСИ СЕ НА УКУПНЕ ТРОШКОВЕ ПРОЈЕКТА ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА; 
ОДЕЉАК  Б-ТАБЕЛЕ, ОДНОСИ СЕ НА РАСПОДЕЛУ УКУПНИХ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА И ТО  НА ДЕО КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА ОРГАНА И НА ДЕО КОЈИ ЋЕ 
БИТИ  ФИНАНСИРАН ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА, ДАТИХ ЗБИРНО.  НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОДЕЛА ТРОШКОВА БУДЕ ПО ЦЕЛИНАМА ИСТОВРСНИХ ТРОШКОВА  (ПРИМЕР: ТРОШКО-
ВИ ШТАМПАЊА (100.000) ДИН, НЕ  МОГУ СЕ ПРИКАЗАТИ У ОДЕЉКУ II У ИЗНОСУ ОД РЕЦИМО 80.000 ДИН. ИЗ СРЕДСТАВА ОРГАНА  А  20.000 ДИН. ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА.  ОВИ 
ТРОШКОВИ СЕ  МОРАЈУ ИСКАЗАТИ У ЦЕЛОСТИ ( 100.000 ДИН ) ИЛИ У ОДЕЉКУ I ИЛИ У ОДЕЉКУ II.  ОВО ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ КОНТРОЛЕ  НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТА-
ВА БУЏЕТСКИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА). 
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КОЛОНА 2:  УНЕТИ НАЗИВЕ РАСХОДА  (ПРИМЕР, ТРОШКОВИ ШТАМПЕ, ДИЗАЈНА, ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА И ДРУГО), А КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТА У 
СКЛАДУ СА АКТИВНОСТИМА НАВЕДЕНИМ У ТАЧКИ 4.10  ПРИЈАВЕ; 
ИЗНОСИ У КОЛОНИ 6 СЕ ДОБИЈАЈУ КАО ПРОИЗВОД (МНОЖЕЊЕМ) КОЛОНА 4 И 5., А ПРИТОМ СЕ У КОЛОНУ  3 УНОСИ ВРСТА ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (БРОЈ СТРАНА, ИЗДАЊА, Е-
НОСАЧА, ЗА УГОВОРЕ О ДЕЛУ ИСКАЗАТИ ПЕРИОД АНГАЖМАНА У МЕСЕЦИМА, АКО ЈЕ ДУЖИ ПЕРИОД ОД МЕСЕЦ ДАНА, ОДНОСНО У ДАНИМА ДО МЕСЕЦ ДАНА, И СЛ.). 
КОЛОНЕ 7 И 8 У ЗБИРУ МОРАЈУ ДА ДАЈУ ИЗНОСЕ У КОЛОНИ 6 - УКУПНИ ТРОШКОВИ. 
КОЛОНА 9 СЛУЖИ КАО ПРОВЕРА ТАЧНОСТ УНОСА ПОДАТАКА ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ НА ТРОШКОВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА И ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 
ФИНАНСИРАЊА. АКО ЈЕ РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА ТАЧНА У КОЛОНИ  9 ЋЕ БИТИ НУЛЕ.  АКО СЕ ПОЈАВИ  БРОЈ, ОН УКАЗУЈЕ НА ГРЕШКУ У ВИСИНИ ТОГ БРОЈА, УЧИЊЕНУ 
ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ. 
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