Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће

Број: 06-155/2018-III
27. јун 2018. године
ЧАЧАК
На основу члана 17. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и
медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана
4. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017), члана 121. Статута
града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018)
и Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у
2018. години, бр. 06-155/2018-III од 27. јуна 2018. године,
Градско веће града Чачка расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
I Предмет конкурса
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за 2018.
годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, 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 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
II Средства за суфинансирање пројеката
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања, износе 12.000.000,00 динара и опредељена су Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину, а Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на
конкурсу за суфинсирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији града Чачка у 2018. години, бр. 06-155/2018-III од 27. јуна
2018. године, распоређена су за:
1. пројекте производње медијских садржаја у износу од 11.500.000,00 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
1.500.000,00 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 може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до
највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног
конкурсом.
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 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 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.
IV 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. 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.
V Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве
Конкурс се објављује на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs и у листу
„Чачански глас“.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 20 (двадесет) дана од дана
објављивања у листу „Чачански глас“.
VI Пријава на конкурс
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“ бр. 8/2017) и чини његов
саставни део. Образац се објављује на сајту града Чачка.
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