Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-106/2019-III
17. јул 2019. године
ЧАЧАК
На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник
РС“ бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу
државне помоћи број 401-00-00110/2019-01/2 од 28. јуна 2019. године, члана 95 – 97.
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ( „Сл. гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017),
члана 84. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019) и Одлуке о буџету града
Чачка за 2019. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 27/2018),
Градско веће града Чачка на седници одржаној 17. јула 2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком расписује се конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града
Чачка за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години ( у
даљем тексту: Конкурс), у форми јавног позива и дефинишу основни елементи конкурса.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања из буџета града Чачка у 2019. години и то за пројекте:
1. производње медијских садржаја
2. организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања
Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. јавни интерес који ће се
конкурсом суфинансирати;
2. износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по пројекту;
4. који субјекти имају право учешћа;
5. критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства
6. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи;
7. информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта;
8. позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији.

Члан 2.
Конкурс се расписује у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од
значаја за живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне самоуправе 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 односно ради подизања квалитета информисања припадника
националних мањина и другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са
Законом.
Члан 3.
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања, а која ће бити расподељена путем јавног позива у 2019. години у
износу од 20.000.000,00 динара, опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за 2019.
годину, апропријација 535/0, економска класификација 423000 „Услуге по уговору –
остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ и
распоређују се за:
1. пројекте производње медијских садржаја у износу од 19.500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00
динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи
3.500.000,00 динара;
2. пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним
скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области
јавног информисања, у износу од 500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00
динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи
500.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за
суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем
штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са
чланом 95 – 97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ( „Сл. гласник РС“ бр.
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале
вредности ( de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за
телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Члан 4.
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 медијских
садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити
реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;

3. правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на
стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања
професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.
Изузетно од става 1. тачка 3.овог члана, град Чачак не може суфинансирати
пројекат издавача медија који није уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних
прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале
вредности (de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две фискалне године
прелази 23.000.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила
средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и
прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да
су средства ненаменски користила.
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 конкурсу учествовати са
једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса 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 за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50%
вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
телевизију.
Члан 5.
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;
остваривања намене конкурса;
усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености 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;
мерљивости 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, који
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 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
служба од Регулаторног тела за електронске 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.
Члан 6.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на веб сајту града Чачка
www.cacak.org.rs и у листу „Чачанске новине“.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о
изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ 8/2017) и чини његов саставни
део. Образац се објављује на сајту града Чачка.
Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:
-

попуњен предлог пројекта (у четири примерка);
попуњен буџет пројекта (у четири примерка);
решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за
привредне регистре;
решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за
привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном
информисању и медијима;

-

-

потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун, која није
старија од датума расписивања конкурса;
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за
електронске медије;
оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај
бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно
предузетника који се бави производњом медијских садржаја);
потписану изјаву учесника конкурса о додељеној државној помоћи мале
вредности (Образац изјаве се објављује на сајту града Чачка);
потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој
календарској години већ користио средства намењена пројектном
суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском
или локалном нивоу (у слободној форми).

Пријава се подноси у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног
позива у листу „Чачанске новине“.
Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак –
Градско веће, улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА
НА КОНКУРС“.
Члан 7.
Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси Градско веће града Чачка,
у форми решења, а на основу предлога Комисије за оцену пројеката у области јавног
информисања ( у даљем тексту: Комисија) са образложењем и то најкасније у року од 90
дана од дана закључења конкурса.
Предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.
Градско веће града Чачка доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у
електронској форми и објављује га на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Поред Решења о расподели средстава са образложењем, објављује се и предлог
Комисије о расподели средстава, као и информација за све учеснике конкурса који су
добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију
трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од
средстава која су им додељена.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Након доношења Решења, закључује се Уговор о суфинансирању пројеката из
области јавног информисања, који је основ за праћење реализације суфинансираног
пројекта.
Члан 8.
Комисију од 3 (три) члана именује Градско веће града Чачка и то из реда
независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не
обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Већина чланова Комисије се именују на предлог новинарских и медијских
удружења, уколико такав предлог постоји.
Уколико предлози за чланове Комисије не буду достављени у прописаном року,
Градско веће града Чачка, именује чланове Комисије из реда независних стручњака за
медије и медијских радника.
Одлука о именовању Комисије, доноси се у форми решења.
Решењем о именовању чланова Комисије утврђују се њихова права и обавезе.
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cy$unancuparsy npojexara 3a ocrBapr4Barle jaruor r4Hrepeca y o6racru jaeHor
uuQopuucama (,,C.n. rJracHr4K PC" 6p. 812017) vvtvHkt BeroB cacraBHr4 4eo Il o6jan,ryje ce
Ha ee6 cajry rpa4a r{aqlca'lvww.cacak.org.rs.
V: uaparunHu r.rsremraj, 4ocran,rajy ce v eMr{ToBaHr4 npI,Ino3I,I y eJIeKTpoHcKoM
o6:llxy oAHocHo r,rceqrlr4 r{3 HoBr4Ha, ny6nuxaquj4 rouraje ca4pxaja ca nopraJra.
Ys HaeeAeHe nplrJrore, f{ecHraK KoHKypca xoju je ,4o6rzo 6yuercrca cpe4crea je ,{yxaH
Aa AocraBrl u:eeumaj o eMHToBaHI{M rrpr4Jro3r{rraa, o6jas,reHl,IM HoBHHcKT{M rrJraHIII{Ma,
o6jar,'renunr reKcroBr{Ma na cajry - rcoju he cagpxau4 3a cBaKr4 np}rnor creAehe
unSopuaqraje: pe.4Hrr 6poj xolrnaxr Ar,rcKa I uce,trca r{3 HoBr{Ha; Ha3I4B rIpHJIora / rercra; reua
nprrJrora I rexcra; yqecHr4uu rrpr4Jrom; euucuja y rcojoj je npunor eMHroBaH I pylpurca y
HoBHHaMa y xojoj je rercr o6janren.
rfuan

10.

Ha cee urro uuje ypeleHo oBoM oAJryKoM, rrplrMer+,yjy ce ogroeapajyhe o4pe46e
3axoua o jaeHou uu$opuucarry
ocrBapr{Bame jaeuor r{Hrepeca

r.r rr,re4r,rjraua

u llparuJrHr4Ka o cySuuaucr4parLy npojer<ara sa

y o6r,acru jaeHor rau$opMncarLa.

