2014.
ГОДИНА IX

БРОЈ 5

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ, 08.08.2014. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

Република Србија
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Комисија за доделу средстава у области
јавног информисања општине Деспотовац
Број: 400-278/14-03
Датум: 08.08.2014.
ДЕСПОТОВАЦ
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
бр.129/2007), члана 1. став 1, члана 5. став 1, и члана 10. Закона о јавном информисању
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 – Одлука УС
и 41/2011 одлука УС) и члана 6. Правилника о условима и начину коришћења средстава за
јавно информисање од локалног значаја („Службени гласник општине Деспотовац“ број
4/2014) Комисија за доделу средстава у области јавног информисања општине Деспотовац,
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА
КОЈИМА СЕ ОБЕЗЕЂУЈЕ ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОД ЛОКАЛНОГ
ЗНАЧАЈА
Средства за финансирање услуга информисања обезбеђују се за:








раду и активностима органа локалне самоуправе - председника и заменика
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;
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програмима и пројектима који се односе на афирмацију културних и спортских
догађаја од локалног, регионалног и републичког значаја;
активностима верске заједнице;
програмима и пројектима који доприносе афирмацији правих људских вредности,
заштити рањивих категорија становништва и инклузивном образовању и доприносе
остварењу заједничког живота грађана и
другим програмима и активностима од значаја за информисање грађана у локалној
заједници.

Висина средстава утврђена је Одлуком о буџету општине за 2014. годину, планирана у
оквиру Раздела 1- Скупштина општине, функција 110- Извршни и законодавни органи,
позиција 7 економске класификације 423441- Медијске услуге радија и телевизије
Висина средстава намењених финансирању услуга у области информисања одредиће се
применом критеријума:
 учешће финансијских средстава из буџета општине Деспотовац у планираном
укупном буџету учесника конкурса у текућој години;
 квалитет информативног програма;
 традиција у пословању;
 досадашња сарадња са локалном самоуправом.
На јавни конкурс могу се пријавити штампани и електронски медији који имају
регистровано седиште на територији општине Деспотовац. Поред тога, потребно је да
испуњавају и следеће услове:





да жељена зона сервиса – опслуживања обезбеди пријем радијског, односно
телевизијског сигнала за најмање 60% становништва на територији Општине;
да располаже важећом дозволом за емитовање, у складу са законом или уговором
закљученим са емитером;
да је измирио све порезе и друге обавезе Општини;
да је уписан у регистар јавних гласила

Учесници који се пријаве на јавни конкурс, дужни су да приложе следеће:
 попуњен и оверен образац пријаве (образац за пријаву на конкурс може се преузети
са сајта општине Деспотовац;
 основне податке о јавном гласилу (назив, седиште, матични број, оснивачки акт
усклађен са Законом о привредним друштвима и решење о регистрацији пореског
идентификационог броја, приложени попуњени обрасци који су саставни део овог
конкурса);
 ценовник услуга из члана 2. Правилника;
 доказ о поседовању фреквенције за електронске медије или склопљен уговор са
кабловским дистрибутером
 финансијски план пружаоца услуга у области јавног информисања (преглед
појединачних програмских активности, са износом средстава неопходних за
реализацију тих активности и по изворима (буџет и сопствени приходи);
 доказ о произведеним сопственим емисијама за 2013. годину са електронским
записом
 доказ о времену и дану емитовања сопствених емисија произведених у току 2013.
године
 податке о одговорној особи за реализацију програмске активности;
2
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податке у погледу просторне и техничке опремљености, укључујући квадратуру
пословног простора;
кратак опис досадашње сарадње са општином Деспотовац , као и извештај о
утрошеним средствима добијеним од Општине;
процену коштања планираног информативног програма на месечном и годишњем
нивоу на основу достављене спецификације услуга, учешће сопствених средстава и
средстава која потражују од буџета Општине, које садрже следеће податке: врсту
услуге информисања,
цену појединачне услуге, време емитовања, евентуалне попусте и погодности.

За електронске медије доставити још:
 сатницу сопственог програма (информативне емисије), као и податке везане за број
ангажоваих радника приликом реализације истих;
 програмску шему.
Све тражено доставити у оригиналу, овереној фотокопији или фотокопији.
Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби,
затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди
испуњење додатних услова, као и да по потреби обиђе радне просторије медија и изврши
увид у техничку опремљеност истих.
Пријаве се попуњавају на рачунару и морају садржавати све тражене елементе.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса на
званичном сајту општине Деспотовац www.despotovac.rs.
Прописана документација предаје се на писарници Општинске управе општине
Деспотовац, улица Милосава Здравковића Ресавца бр. 2., у затвореној коверти са назнаком:
Општина Деспотац „Пријава по јавном конкурсу за избор услуга у области јавног
информисања (не отварати)“.
Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве
упућене факсом или електронском поштом.
Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за ЛЕР (канцеларија број 7. у
згради Општинске управе општине Деспотовац) и на телефон и 035 613-693.

Председник комисије
Горан Милутиновић 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)

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 Општине

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 склопљен
уговор са кабловским дистрибутером
5) Доказ о располагању одговарајућим техничким капацитетима за покривање 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
ПИБ

Опис услуге
(опис програма/закуп времена Јединица
за емитовање програма)
мере

Шифра делатности
Текући рачун

Јединична цена
(у дин. без ПДВ-а)

количин
а

Укупна цена
емитованог програма/
закупа времена
(у дин. без ПДВ-а)

Начин плаћања:
Плаћање услуге извршиће се у року до 45 дана по овери фактуре од стране овлашћеног лица
наручиоца.

Датум:____________________
Место:__________________

Понуђач, (потпис и печат)
________________________

8

Службени гласник – број 5

Деспотовац, 08.08.2014. године

САДРЖАЈ
1. Јавни конкурс за финансирање медија којима се обезбеђује јавно
информисање грађана 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
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