На основу члана 17. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
Републике Србије“, број 83/2014 и 58/2015), члана 4. 6 и 9. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике
Србије'', број 126/2014), Општинско веће општине Мионица, дана 22.07.2016. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката из буџета општине Мионица ради остваривања јавног интереса
у области јавног информисања у 2016. години

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет овог Јавног позива/Конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине
Мионица у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима
од значаја за живот свих грађана Општине Мионица, а посебно кроз подршку производњи
медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и
социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и
уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део
образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и
здравља људи.
Одлуком о буџету општине Мионица за 2016. годину висина буџетских средстава
предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања износи 800.000,00
динара опредељених на функцији 111 – „извршни и законодавни органи“, на позицији 26,
економска класификација 423 – услуге по уговору.
ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја у 2016 годни,
укупно износи 800.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику
Конкурса износи 100,000.00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи
700,000.00 динара.
Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу највише 80%
вредности предложеног пројекта.
Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте каледарске
године да учествује и на другом Конкурсу за суфинансирање са истим пројектом, с тим да укупно
додељена средства не прелазе 80% од вредности пројекта.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
На јавни Конкурс могу се пријавити штампани и електронски медији који емитују свој програм на
територији општине Мионица. Поред тога потребно је да испуњавају и следеће услове:
1. Издавач медија чији медији је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила

који се води у Агенцији за привредне регистре.
2. Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који

приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.
3. Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода

4. Да расплаже важећом дозволом за емиитовање у складу са законом или уговором

закљученим са емитером.
5. Право учешћа на Конкурсу немају лица која су предходном периоду добила средства

намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела
наративни и финансијски извештај.
6. Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном Конкурсу. Под

пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и
временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са законом. Ако је
учесник Конкурса издавач више медија, може на Конкурс учествовати са једним пројектом
за сваки медији.
7. Конкурс се расписује за суфинансирање пројекта чија реализација не може бити дужа од три

године.
8. Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише

80% вредности предложеног пројекта, односно до износа утврђеног Конкурсом.
9. Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске

године да учествује и на другом Конкурсу за суфинансирање са истим пројектом, с тим да
укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројкта.
10. Учесник Конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација

дужа од годину дана, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за
сваку календарску годину, до краја године, органу који му је одобрио средства.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
- Остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
- Остваривање намене конкурса;
- Усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
-

група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљеност и иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
- Усклађености планираних активности са циљевима,
-

очекиваним резултатима и
потребама циљних група;
Степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
Мерљивост и индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта
настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:
- Степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- Неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које

одговарају

предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног
-

трошка са пројектним активностима;
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела
или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких
стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за
електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да
се сличан случај неће поновити.
За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може
утврдити и ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема
и сл.).
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ:
•
•
•
•
•
•
•

значај пројекта са становишта јавног интереса;
традиција пословања подносиоца пројекта;
техничка и кадровска опремљеност;
територија реализације пројекта на територији Општине Мионица.
прецизан буџет пројекта са којим се априлицира
значај, односно циљ који се планира остварити реализацијом пројекта
бржа и боља интеракција са корисницимаПРИЈАВА НА КОНКУРС

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“, број 126/14).
Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:
1.
предлог пројекта (Образац 1);
2.
буџет пројекта (Образац 2);
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.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници Општине Мионица www.mionica.rs , где
мора бити видљив и доступан јавности за све време трајања Конкурса, и у недељном листу
„Напред“.
Пријава се подноси путем јединствених образаца који су обајвљени на сајту општине Мионица
www.mionica.rs
- попуњен и оверен образац пријаве
- попуњен и оверен образац буџет пројекта
Обрасци се могу преузети са сајта општине Мионица и достављају се у штампаној и електронској
верзији.
Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива.
Пријаве се подносе у затвореној коверти, насловљеној на „Пријава по Јавном позиву за
суфинансирање пројеката из буџета Општине Мионица ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2016. години“ и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, Комисија за
оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), у штампаном
облику и на ЦД-у, преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: ул. Војводе
МИшића бр. 30, 14242 Мионица. 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 ни разматрати.
Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурс и поштовање
рокова, врши Комисија.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку
о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Општине
Мионица доноси Председник општине Мионица, на основу образложеног предлога Комисије – и то
најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Образложени предлог Комисије
потписују сви чланови Комисије. Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет
страници Општине Мионица и достављена сваком учеснику конкурса у електронској
форми.Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. Након доношења решења,
Председник општине Мионица ће са подносиоцима изабраних пројеката закључити Уговор о
суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Оцену пројеката врши Стручна комисија ће бити састављена од 3 (три) члана. Чланове Комисије
именује председник Општине. Чланови Комисије се могу именовати 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 води се записник. Састав
Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Мионица.
ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА
И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА
Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у
Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове
Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на Конкурс.
ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног
информисања, учесник Конкурса који је добио буџетска средстава је у обавези да достави
наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава – на Обрасцу за извештај (Образац 2)
прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања („Служени гласник републике Србије“, број 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
текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације:
1.
2.
3.
4.
5.

редни број компакт диска (CD) исечка из новина,
назив прилога/текста,
тема прилога/текста,
учесници прилога,
емисија у којој је прилог емитован/рубрика у новинама у којој је текст објављен.

На све обавезе које нису наведене у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе
наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 345-6/2016
Мионица, 22.07.2016. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
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