СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 15 април 2014

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Комисија за доделу средстава у области
јавног информисања општине Ивањица
Број: 642-2/2014-01
08.04.2014. године
ИВАЊИЦА
На основу члана 20. став 1. тачка 34. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
бр.129/2007) и члана 6. Правилника о условима и
начину коришћења средстава за јавно информисање од
локалног значаја („Службени лист општине Ивањица“
број 4/2014) Комисија за доделу средстава у области
јавног информисања општине Ивањица расписује

Година VII – Број 6
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•

Ј А В Н И КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
1. Предмет јавног конкурса:
Додела средстава за суфинансирање пројеката у
области јавног информисања.
2.

Пројекти у области јавног информисања који се
суфинансирају из буџета Општине су:
•

•

пројекти који се баве информисањем јавности о
раду органа локалне самоуправе (председника и
заменика председника општине, Скупштине
општине, Општинског већа, Општинске управе,
јавних установа и предузећа чији је оснивач
Општина, директни пренос седница СО-е, један
одложени пренос седница СО-е, и реемитовање
радио преноса седнице СО-е);
пројекти који се баве привредним активностима
и подстицајима развоја привредних активности;

•
•
•

пројекти који се баве информисањем јавности о
активностима месних заједница;
пројекти
који
се
баве
свакодневним
информацијама и темама од општег интереса за
грађане Општине;
пројекти који се односе на младе и афирмацију
стваралаштва младих;
пројекти који се односе на социјалну заштиту,
образовање и здравство;
пројекти који се односе на афирмацију
културних и спортских догађаја од локалног,
регионалног и републичког значаја;
пројекти који се односе на старе и болесне;
пројекти који се односе на активности верске
заједнице;
пројекти који доприносе афирмацији правих
људских
вредности,
заштити
рањивих
категорија
становништва и инклузивном
образовању и доприносе остварењу заједничког
живота грађана;
пројекти који се односе на унапређење
безбедности саобраћаја;
пројекти који афирмишу породицу и наталитет
као основну јединицу друштва;
други пројекти и активности од значаја за
информисање грађана у локалној заједници.

3. Право на подношење пријаве за суфинансирање
пројеката из области јавног информисања имају
оснивачи јавних гласила (новина, радио програма,
телевизијских програма, портала), 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
пројеката за које подносе пријаву.
Оснивачи јавних гласила имају право да поднесу
пријаву за суфинансирање пројеката из области јавног
информисања под условом да им је регистровано
седиште на територији Општине, или имају седиште у
седишту Управног округа коме припада Општина
Ивањица и имају представништво и запосленог радника
на територији општине Ивањица.
Поред услова из става 1. овог члана, подносилац
пријаве - оснивач телевизијског или радијског програма
треба да испуњава и следеће услове:
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да је уписан у регистар јавних гласила;
да располаже важећом дозволом за емитовање,
у складу са законом или уговором закљученим
са емитером;
да жељена зона сервиса – опслуживања
обезбеди пријем радијског, односно
телевизијског сигнала за најмање 60%
становништва на територији Општине;
да је измирио све порезе и друге обавезе
Општини.

Емитер из става 2. овог члана треба да испуњава и
следеће услове:
1.

2.

3.

да је жељена зона сервиса – опслуживања
новина-портала, регионалног радио и
телевизијског емитера, доступна за најмање
60% становништва на територији Општине;
да располаже важећом дозволом за емитовање,
у складу са законом или уговором закљученим
са емитером;
да је уписан у регистар јавних гласила.

4.

јавни регионални радио и телевизијски сервиси
да доставе доказ од надлежног органа да имају
статус регионалног радио или телевизијског
емитера;

5.

да емитује информације од јавног значаја са
територије Општине Ивањица.

4. Укупно расположива средства у буџету Општине за
ове намене износе 4.500.000,00 динара.
5. Комисија врши оцену пројеката полазећи од
критеријума утврђених Правилником о условима и
начину коришћења средстава за јавно информисање од
локалног значаја, одредаба Закона о јавном
информисању, као и професионалних и етичких
стандарда о информисању.
6. Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 (петнаест)
дана од дана одбјављивања у Службеном листу
општине Ивањица.
7. Пријаве на Конкурс у затвореној коверти доставити
на адресу: Општинско веће општине Ивањица-Комисија
за доделу средстава у области јавног информисања, ул.
Венијамина Маринковића 1, са назнаком „ НЕ
ОТВАРАЈ-ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.
8. 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 Ивањица;
• основне податке о јавном гласилу (назив,
седиште, матични број и решење о регистрацији
пореског идентификационог броја, извод из
Агенције за привредне регистре);
• цена услуга по пројекту за који конкуришете ;

•
•
•

•

•
•
•
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доказ о поседовању фреквенције за електронске
медије;
доказ о броју стално запослених радника и
хонорарних сарадника (са приказаном
образовном структуром) обрасци М2, М3А;
доказ о редовном измиривању обавеза према
запосленим радницима и хонорарним
сарадницима (за месец који претходи
подношењу пријаве) – обрасци ППОД и
ППОПЈ оверени од стране Пореске управе;
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);
податке о одговорној особи за реализацију
програмске активности;
кратак опис досадашње сарадње са општином
Ивањица;
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.

9. Конкурсну документацију, као и све додатне
информације, заинтересовани учесници могу преузети у
канцеларији број 30. Општинске управе општине
Ивањица, у времену од 7-15 часова радним данима, или
на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.rs.
Све додатне информације могу се добити на телефоне:
032/601-876, и 064 88 99 475, у времену од 7-15 часова.
10. Непотпуне, неблаговремене пријаве, и пријаве
упућене факсом или електронском поштом Комисија
неће узимати у разматрање.

Председник Комисије
Здравко Секулић
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