Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-111-3/2016
Дана, 27.01.2016. год.
Кула
На основу члана 18. – 22. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014
и 58/2015), Одлуке о буџету општине Кула за 2016. годину („Службени лист бр. 31/2015) и Закључка
Општинског већа Општине Кула бр. О13-06-9/2016 од 22.01.2016. године, председник општине Кула
путем јавног позива расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЛА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I
Предмет Јавног конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету Општине
Кула за 2016. годину, а у оквиру раздела 5. глава 1, програм 0602: програм 15 - Локална самоуправа,
програмски активност: 06020001 функција 130 – опште услуге позиција: 39, економска класификација
423 услуге по уговору конто: 423421-услуге – намењених информисању јавности о дешавањима од
значаја за живот грађана у укупном износу од 3.600.000,00 динара.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности
предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног у конкурсу.
II
Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија који је уписан у регистар медија;
2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који
приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на конкурси немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

III
Средства путем конкурса додељују се за пројекте којима се производе следећи медијски садржаји:
- Суфинансирање производње и/или дистрибуције програмских садржаја у области јавног
информисања значајних за остваривање јавног интереса.
- Информисање јавности на језицима националних мањина (мађарски, русински, украјински, немачки).
Средства се додељују за пројекте чије је временско трајање годину дана од дана потписивања Уговора.
IV
Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

1) мера у којој су предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним медијским стандардима
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни
за остваривање намене конкурса
(2) 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
иљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода еваулације, претходног искуста
кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс
(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би
коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес
(4) оригиналност и значаj проjекта за унапређење права на информисање и jезичког и културног
идентитета припадника националних мањина.
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
(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантује да се
сличан случај неће поновити

V
Услови за учешће на конкурсу
Предложени пројекат се мора реализовати путем медија. Уколико је правно лице оснивач више медија
има право учешћа на конкурсу са пројектом сваког медија чији је оснивач.
Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце који се могу преузети са званичне интернет
презентације општине Кула www.kula.rs и уз исте приложи копије следећих докумената:
- Образац 1 (опис проjекта);
- Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
- Решење о регистрациjи правног лица или предузетника из Агенциjе за привредне регистре;
- Решење о регистрацији медија у Агенцији за привредне регистре;
- Дозвола за емитовање радио програма издата од Републичке радиодифузне агенције (за електронске
медије);
- Оверена изjава медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна
лица и предузетнике регистроване за продукциjу радиjског програма).
VI
Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима, у супротном се неће узимати на разматрање.
VII
Јавни конкурс је отворен од 29. јануара 2016. године до 13. фебруара 2016. године. Заинтересовани
медији су дужни да предлоге пројеката доставе у наведеном року. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Кула, Лењинова 11 –
Комисији за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
ради остваривања јавног интереса, искључиво поштом препоручено или курирским путем односно
личном доставом. На коверти треба обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта
и следећи текст:„ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ КУЛА
НАМЕЊЕНИХ ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА –
НЕ ОТВАРАТИ“.
Напомена: Образац 1 и Образац 2 подносе се у 4 примерка, а остале фотокопије обавезне
документације у 1 примерку.
Конкурсни материјал се не враћа.
Конкурс се објављује у локалном листу „Kулска комуна“ – Кула и на званичној интернет презентацији
општине Кула www.kula.rs.
VIII
ПОСТУПАК ИЗБОРА МЕДИЈА
Поступак за избор медија у области јавног информисања спроводи стручна комисија од три члана, коју
именује председник општине Кула.
Општина Кула овим јавним позивом обавештава новинарска и медијска удружења, која су
регистрована најмање три године пре дана расписивања конкурса, као и медијске стручњаке
заинтересоване за рад у стручној комисији да доставе предлог за чланове стручне комисије.
Рок за достављање предлога за чланове стручне комисије, исти је као и рок за подношење пријава на
конкурс. На основу приспелих предлога, председник општине Кула именује два члана стручне
комисије.
IX
Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси председник општине Кула на предлог
стручне комисије, у року од 90 дана од дана закључења јавног конкурса.
Наведено Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. На основу коначног
решења о додели средстава, закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног
пројекта.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на званичној интернет
презентацији www.kulа.rs и достављено свим учесницима конкурса, путем електронске поште.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Трифуновић

