На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'',бр.129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016), члана 17. и 18. Закона о јавном
информисању и медијима (''Сл.гласник РС'', бр.83/14,58/15 и 12/16-аутентично
тумачење), члана 58. Статута општине Бојник (''Сл.гласник града Лесковца''
бр.11/08, 23/08, 3/09 и 21/15, 1/16), члана 7. Одлуке о буџету општине Бојник за
2017. годину ('' Сл.гласник града Лесковца бр. 53/16), члана 4. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања (''Сл. гласник града Лесковца'', бр.83/14, 58/15 и 12/16- аутентично
тумачење), члана 24.Пословника Општинског већа општине Бојник (''Сл. гласник
града Лесковца'', бр.17/2012), Општинско веће општине Бојник, дана
06.11.2017.године, расписује
КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник
за 2017. годину
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА / ЈАВНОГ ПОЗИВА, НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Од издвојених новчаних средстава Одлуком о буџету општине Бојник за
2017.годину 02 број: 06-29-1/16 од 16.12.2016.годин, средства у износу од
650.000,00 динара, опредењена су за конкурс / јавни позив за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017.год. раздео 5 ,
глава 12 , програм 13 информисање функција 820 , економска класификација 481 ,
позиција 132, извор финансирања 01 .
Најнижи износ опредељен за ове сврхе износи 50.000,00 динара, а највиши
500.000,00 динара.
Средства се одобравају за суфинансирање програмских садржаја у
штампаним и електронским медијама, који се дистрибуирају или емитују на
територији општине Бојник, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана
на територији општине Бојник, укључујући и интернет странице уписане у
регистар медија.
Предмет конкурса / јавног позива је суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног информисања
на територији општине Бојник, који доприносе истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији општине
Бојник; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и
социјалне државе; слободном развоју личности и заштите деце и младих; развоју
привредних активности, културног и уметничког стваралаштва, извештавању о

значајним привредним, културним, спортским и другим активностима у општини
Бојник; неговању пријатељства са осталим земљама у региону; развоју образовања,
науке, спорта (спортске манифестације) и физичке културе; развоју пољопривреде,
заштите животне средине (заштити од амброзије, дератизација и дезинсекција ) и
здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих
медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за
информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације,
медијске писмености, развијања толеранције и равноправности, као и подизања
квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних
мањина.
II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ / ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Предложени пројекат се мора реализовати преко регистрованих медија.
На конкурсу / јавном позиву може учествовати:
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 медијских
садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован
путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу /јавном позиву немају издавачи медија који се
финансирају из јавних прихода.
Учесник конкурса /јавног позива може конкурисати само са једним пројектом
на једном јавном конкурсу. Уколико је правно лице издавач више медија, може
учествовати са једним пројектом за сваки медиј, чији је издавач.
Учесник конкурса / јавног позива може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80% вредности предложеног пројекта.
Учесник конкурса /јавног позива који је у текућој календарској години већ
користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног
информисања на републичком, покрајинском или локалном 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.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
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. посебно се оцењује:
1) Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

остваривања намене конкурса;
усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
- заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарског
истраживачког приступа.
2) Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима
и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степен 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 разрађеност 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. 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 (податке прибавља стручна
служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а
од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије):
- доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности
које гарантују да се сличан случај неће поновити.
-

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА / ЈАВНОГ ПОЗИВА И РОКОВИ
Конкурс / јавни позив се објављује у дневном листу Информер и на интернет
страници општине Бојник : www.bojnik.rs .
Пријаве на Конкурс / јавни позив подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у дневном листу Информер и на интернет страници општине Бојник.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 8 дана од дана
закључења конкурса.
Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава
достави до 15.01.2018.године. Учесници конкурса који су добили средства,
наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта на Обрасцу 2 достављају
Општинском већу општине Бојник. Образац наративног и финансијског извештаја
је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања (''Сл.гласник РС, бр. 16/16), и преузима се
са веб сајта општине Бојник.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријава на конкурс/јавни позив подноси се на обрасцу прописаном
Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања ( ''Сл.гласник РС. Бр.16/16), који се доставља у 4
примерка (образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање са буџетом пројекта и
изјавом, преузима се са веб сајта општине Бојник).
Уз пријаву подносилац пројекта, учесник конкурса /јавног позива је дужан да
приложи копије следећих докумената:
- фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у одговар
ајућем регистру;
- фотокопија решења о регистрацији јавног гласила у Регистру јавних гласила,
односно регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне реги
стре;
- фотокопију потврде о пореском идентификационом броју ПИБ-у;
- фотокопију дозволе за емитовање радио и /или ТВ програма издате од Регула
торног тела за електронске медије;
- уговор или оверену изјаву издавача медија, у којима ће програмски садржаји
бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за
продукцију телевизијског или радио програма);
- визуелни приказ предложеног медијског садржаја;
- доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника
који је учесник конкурса није блокиран.

-

За електронске медије доставити још:
доказ о територијалној покривености емитовања;
програмску шему.

За правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских
садржаја, оверена изјава / сагласност медија или више њих) да ће програмски
садржај бити емитован / објављен у том медију.
Пријаве на конкурс /јавни позив са пратећом документацијом предају се
непосредно Услужном центру Општинске управе Бојник, Трг слободе 2-4 , или
достављају поштом на адресу: Општинско веће општине Бојник, Трг слободе 2-4, у
затвореној коверти са назнаком '' Не отварати''- Пријава на конкурс /јавни позив за
избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017.годину.''
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења да предложе чланове конкурсне
комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду
комисије да се писаним путем обрате Општинском већу општине Бојник. Уз
предлог за чланове Комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати до
закључења конкурса на адресу: Општинско веће општине Бојник, Трг слободе 2-4,

са назнаком ''Предлози за чланове комисије за Конкурс за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја''.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су
регистрована најмање 3 године пре датума расписивања Конкурса.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну
функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
VII КОМИСИЈА
Поднете пријаве по конкурсу /јавном позиву разматра и доноси предлог о
додели средстава Конкурсна комисија коју решењем именује Председник општине
и Општинско веће општине Бојник.
За члана односно чланове (у зависности од броја приспелих пријава )
комисије именује се лице који је независни стручњак за медије или је медијски
радник и које није поднело пријаву на конкурс /јавни позив за доделу средстава за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног
информисања.

-

Комисија неће разматрати:
пријаве подносилаца који немају право учешћа на конкурсу,
неблаговремено поднете пријаве,
пројекте који нису у складу са утврђеном наменом и
пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу.

VIII ДОДЕЛА СРЕДСТАВА
Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017.
годину, која ће се објавити на званичној интернет страници Општинске управе
општине Бојник и на огласној табли Општинске управе Бојник.
На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији од 3 дана од
дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.
О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Општинско
веће општине Бојник решењем. Решење Општинског већа општине Бојник је
коначно, а против њега се може покренути управни спор.
По доношењу решења Општинског већа општине Бојник о пројектима
производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Бојник за 2017. годину, резултати конкурса
биће објављени на званичној интернет презентацији општине Бојник .
IX ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
-

Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће
бити разматране.
Конкурс/јавни позив се објављује у дневном листу Информер и на интернет
страници општине Бојник.

-

Конкурс /јавни позив је отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу
Информер и на интернет страници општине Бојник.
Решење о додели средстава по расписаном конкурсу /јавном позиву,
скенирано биће достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми
и биће објављено на интернет страници општине Бојник: www.bojnik.rs .

03 Број: 235-59-7/2017
Б о ј н и к, 06.11 .2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Ненадовић

