На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014 и 58/2015), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014 – др. закон), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број:
126/14), члана 61. Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи
Милановац број 28/2014 – пречишћен текст), члана 4. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 24/08), Одлуке о
буџету Општине Горњи Милановац за 2016. годину („Службени гласник Општине Горњи
Милановац“ број: 22/2015) и Закључка о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Општине Горњи Милановац у 2016. години број: 3-06-9/2016 од 11. фебруара 2016.
године, Општинско веће Општине Горњи Милановац расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2016. ГОДИНИ
I Предмет конкурса
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине Горњи Милановац за
2016. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу
информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине
Горњи Милановац, о раду органа локалне самоуправе, о дешавањима у области културног и
уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, науке, спорта, културе, туризма,
привреде, заштите животне средине и здравља људи, информисања особа са инвалидитетом и
припадника националних мањина и другог јавног интереса у области јавног информисања у
складу са Законом, и то за пројекте производње медијских садржаја
II Средства за суфинансирање пројеката
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, износе 3.900.000,00 динара и опредељена су Одлуком о о буџету Општине Горњи
Милановац за 2016. годину („Службени гласник Општине Горњи Милановац“ број: 22/2015), а
Закључком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Горњи
Милановац у 2016. години број: 3-06-9/2016 од 11. фебруара 2016. године распоређена су за
пројекте производње медијских садржаја у износу од 3.900.000,00 динара
III Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1) Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре;
2) Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијског садржаја и
који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина и део целине
(жанровска и временска) којом се доприноси остваривање јавног интереса у складу са законом.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
IV Критеријуми за оцену пројеката
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. посебно се оцењује:
•
•

•

у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације
релевантни за остваривање 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 објашњена веза између
активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода
евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца
које може да одреди орган који расисује конкурс);
у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би
коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.
На основу критеријума из става 1. тачка 2. посебно се оцењује:

•
•

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;
доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да
се сличан случај неће поновити.
V Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве

Конкурс се објављује на веб сајту Општине Горњи Милановац www.gornjimilanovac.rs
и у недељним новинама „Таковске новине“.
Пријава се подноси у року од 14 (четрнаест) дана од дана објављивања Јавног позива у
недељним новинама „Таковске новине“.
VI Пријава на конкурс
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу (Образац 1) прописаном Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“ број 126/14).
Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:
• доказ о регистрацији у Агенцији за привредне регистре;
• доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);
• доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија (за правно
лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);
• доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је
учесник конкурса, није блокиран;

•

уверење Министарства финансија - Пореске управе и уверење локалне пореске управе о
измиреним обавезама по основу јавних прихода, која нису старија од 7 дана од дана
објављивања конкурса.

Пријаву на Конкурс у затвореној коверти, доставити на адресу: Општина Горњи
Милановац – Општинско веће Општине Горњи Милановац, улица Таковска број 2, са
назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.
VII Позив за предлагање чланова конкурсне комисије
Обавештавају се новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци
заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије, најкасније у року од
14 (четрнаест) дана од дана објављивања јавног позива у недељним новинама „Таковске новине“,
на адресу: Општина Горњи Милановац – Општинско веће Општине Горњи Милановац, улица
Таковска број 2, са назнаком: „ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОНКУРС ЗА
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ“
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована
најмање 3 године пре датума расписивања Јавног позива.
VIII Преузимање конкурсне документације
Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети на писарници
Општинске управе Општине Горњи Милановац или на веб сајту Општине Горњи Милановац
www.gornjimilanovac.rs.
Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан
прописани документ наведен у јавном позиву на учешће у конкурсу, осим обрасца за пријаву,
Комисија неће узети у разматрање.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-9/2016 од 11. фебруара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић, с.р.

