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Република Србија - АП Војводина
Општина Мали Иђош
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-2/2017-01
Дана: 17.01.2017.
Мали Иђош
На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.
83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.
16/2016), члана 12. став 1. тачка 36 и члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 и 7/2010 ) и Одлуке о буџету општине
Мали Иђош за 2017. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 39/2016) Председник
општине Мали Иђош, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ У 2017. ГОДИНИ
I ПРЕДМЕТ И СРЕДСТВА
Предмет Конкурса представља расподелу средстава која су обезбеђена Одлуком о буџету
општине Мали Иђош за 2017. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 39/2016) за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Мали Иђош у 2017. години, и то за:
•

•

•

Пројекте производње медијских садржаја у области јавног информисања који
доприносе остваривању јавног интереса грађана општине Мали Иђош у области
јавног информисања; развоју медијског плурализма, увођењу, побољшању или
проширењу
програмских садржаја у новинама или електронским медијима,
укључујући и интернет странице; који доприносе истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Мали Иђош;
заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне
државе, родној равноправности, слободном развоју личности, бризи о особама са
инвалидитетом и заштита деце и младих, развоју културног и уметничког
стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део
образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне
средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и
осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине
Мали Иђош за информацијама и садржајима из свих области живота без
дискриминације;
Пројекте производње медијских садржаја намењених националним мањинама на
територији општине Мали Иђош у циљу информисања на сопственом језику и
неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим
областима јавног живота припадника националних мањина.
Пројекте производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом
на територији општине Мали Иђош који доприносе заштити интереса особа са
инвалидитетом и обезбеђују њихово равноправно уживање права на слободу
мишљења и изражавања.
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Укупан износ средстава који се распоређује износи: 2.000.000,00 (двамилионадинара)
динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту
износи 50.000,00
(педесетхиљададинара) динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 200.000,00
(двестотинехиљададинара) динара.
Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“ број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), по
правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2017. године.
II ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на конкурсу имају:
1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних
гласила који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у
складу са Законом;
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 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 од општине Мали Иђош, а нису на време и у
прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и лица
за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
За сваку од наведених области конкурса, учесник конкурса може конкурисати само са
једним пројектом.
Издавач више медија има право учешћа на конкурсу, с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности
пројекта.
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.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурсу су:
1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
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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;
• остваривање намене конкурса;
• усклађености 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, које одговарају
предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизност и разрађености 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. овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране држаних 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
гарантују да се сличан случај неће поновити.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. актуелност теме:
• слободан развој личности и заштита деце и младих и економски и социјално
угрожених и осетљивих друштвених група,
• очување културне баштине и неговање традиције и језика,
• развој културног и уметничког стваралаштва,
• развој образовања,
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развој науке,
развој спорта,
развој привреде, пољопривреде и туризма,
заштите и унапређења животне средине и комуналне инфраструктуре,
заштита и унапређење здравња људи,
остваривање заједничког и општег интереса кроз активности и рад органа
локалне самоуправе;

2. зона сервиса – ослуживања треба да обезбеди емитовање радио или/и телевизијског
програма, односно дистрибуцију штампаног материјала на територији општине Мали
Иђош.
IV ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесник конкурса је обавезан да достави следећу докуметацију:
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерка:
• попуњен предлог пројекта и
• попуњен буџет пројекта.
Образац се преузима на интернет презентације општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.
2. Копије следећих докумената у једном примерку:
• решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за
привредне регистре;
• решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила
који се води у Агенцији за привредне регистре;
• потврда о пореском идентификационом броју – ПИБ-у;
• потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и
налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
• дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке
радиодифузне агенције;
• оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаjи
бити емитовани/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и
предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
• визуелни приказ предложеног медијског садржаја (примерак новина, трејлер,
џингл итд);
• оверен доказ о емитовању радио или/и телевизијског програма, односно
дистрибуцији штампаног медија на територији општине Мали Иђош.
• оверена изјава учесника конкурса да му нису изречене мере од стране држаних
органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана,
због кршења професионалних и етичких стандарда;
• оверена изјава учесника конкурса о томе да су након изрицања казни или мера
предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
V РОКОВИ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс је отворен од 17.01.2017. године.
Конкурс ће бити објављен у Службеном листу општине Мали Иђош, на интернет страници
општине Мали Иђош www.maliidjos.rs, у дневном листу „Дневник“.
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Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса.
Пријаве које стигну ван прописаног рока, пријаве које су непотпуне и пријаве које су на
погрешном обрасцу неће бити разматране.
Пријаве слати:
• у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом на писарници Услужног центра
Општинске управе или поштом на адресу Општина Мали Иђош, Главна 32, 24321
Мали Иђош, са назнаком „Конкурс Јавно информисање 2017.“
• и Образац 1 у електронском облику на е-пошту opstina.maliidjos@gmail.com, са
насловом “Конкурс Јавно информисање 2017.“
Конкурсни материјал се не враћа.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења
конкурса.
Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року
од 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 15.01.2018. године, на попуњеном и
овереном Обрасцу 2 (финансијски и наративни извештај) који се доставља у штампаном и
електронском облику, као и материјални доказ о реализацији и дистрибуцији односно
емитовању. Образац се преузима на интернет страници општине Мали Иђош
www.maliidjos.rs.
Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена од
Покрајинског секретаријата, средства добијена од других органа власти и сопствена средства
од најмање 20% укупног буџета пројекта.
Додатне информације се могу добити радним данима од 8 до 14 часова на телефон 024/730010 и путем е-поште opstina.maliidos@gmail.com.
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума
расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења
прилажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци
заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Председнику
општине. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати до
закључења Конкурса.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу
са правилима о борби против корупције.
Комисија ће бити састављена од три члана.
Предлоге доставити у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом на писарници
Услужног центра Општинске управе или поштом на адресу: Општина Мали Иђош, Главна
32, 24321 Мали Иђош, са назнаком „Конкурс Јавно информисање 2017. – предлог за члана
Комисије“.
VII
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Решење о суфинансирању пројекaта по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет
страници општине Мали Иђош www.maliidjos.rs и достављено свим учесницима конкурса у
електронској форми.
Председник
Општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2. szám

3.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
KÖZSÉGI ELNÖK
Szám: 40-2/2017-01
Kelt: 2017. január 17-én
Kishegyes
A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
83/2014, 58/2015 és 12/2016 szám-hiteles értelmezés), a Köztájékoztatási közérdeket érvényesítő
projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2016 szám),
Kishegyes község Statútumának 12. szakasza 1. bekezdése 36. pontja és 53. szakasza 1. bekezdése
7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 7/2010 szám) és Kishegyes község 2017.
évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 szám) alapján,
Kishegyes községi elnöke kiírja a következő
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
KÖZTÁJÉKOZTATÁSI KÖZÉRDEKET ÉRVÉNYESÍTŐ PROJEKTUMOK
TÁRSTÁMOGATÁSÁRA KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017-ES ÉVBEN
I. TÁRGY ÉS ESZKÖZÖK
A pályázat tárgya a közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási projektumok
társfinanszírozása Kishegyes község területén a 2017-es évben, amely Kishegyes község 2017. évi
költségvetéséről szóló határozattal biztosított (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 szám):
•

olyan köztájékoztatási médiatartalmak projektjeire, amelyek hozzájárulnak Kishegyes
község lakossága köztájékoztatási közérdekének érvényesítéséhez, médiapluralizmus
fejlődéséhez, programtartalmak bevezetéséhez, javításához vagy kibővítéséhez az
újságokban vagy elektronikus médiumokban, beleértve az internetes oldalakat is, amelyek
hozzájárulnak Kishegyes község lakossága hiteles, tárgyilagos, kellő idejű és átfogó
tájékoztatásához, az emberi jogok és a demokrácia védelméhez és fejlődéséhez, a jogállam
és a szociális állam előrehaladásához, nemi egyenjogúsághoz, a szabad
személyiségfejlődéshez, fogyatékkal élő személyekről való gondoskodáshoz, a gyermek- és
ifjúságvédelemhez, a kulturális és alkotómunka fejlődéséhez, az oktatás fejlődéséhez,
beleértve a média-írástudást, mint az oktatási rendszer része, tudomány, sport és testnevelés
fejlődéséhez, az újságírói és médiaprofesszionalizmus és egyéb olyan médiatartalom
előrehaladásához, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község lakossága tájékoztatási
szükségleteinek és az élethez fűződő tartalmak iránti szükségleteik diszkriminációmentes
kielégítéséhez,

•

nemzeti kisebbséghez tartozók részére szánt médiatartalmak projektjeire Kishegyes
község területén, anyanyelvükön való tájékoztatás, valamint kultúrájuk és identitásuk
ápolása céljából, és amelyek ösztönzik az alkotást a kisebbséghez tartozók közéletének
minden területén.
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fogyatékkal élők részére szánt médiatartalmak projektjeire Kishegyes község területén,
amelyek hozzájárulnak a fogyatékkal élők érdekvédelméhez és biztosítják egyenjogú
jogélvezetüket a szabad véleménynyilvánítás terén.

Az eszközök teljes összege: 2.000.000,00 (kétmillió) dinár.
A projektumonként jóváhagyható legalacsonyabb összeg 50.000,00 (ötvenezer) dinár, míg a
legmagasabb jóváhagyható összeg 200.000,00 (kétszázezer) dinár.
Az eszközöket Az állami segélyek odaítéléséről szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye,
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 és 119/2014 szám) összhangban ítélik oda, a
kisértékű állami segélyek (de minimis állami segély) szabályai szerint.
A pályázat olyan projektekre íródik, amely megvalósítása 2017. djecember 31-ig tart.
II. RÉSZVÉTELI JOG
A pályázaton az alábbiak vehetnek részt:
1) a médianyilvántartásba, illetve olyan tömegtájékoztatási eszközök nyilvántartásába
bejegyzett média kiadója, amelyet a Cégbejegyzési Ügynökségénél vezetnek, a
törvénnyel összhangban bejegyzett adatokkal,
2) médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, ha
bizonyítja, hogy a társfinanszírozott médiatartalmat olyan média útján valósítja
meg, amelyet bejegyeztek a médianyilvántartásba.
A pályázaton nem vehetnek részt olyan kiadók, amelyeket közbevételekből finanszíroznak.
A pályázaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik korábban kaptak Kishegyes községtől az
említett projektum társfinanszírozásra szánt eszközökből, és nem adtak át időben és az előírt
formában a narratív és pénzügyi jelentést a projektum megvalósításáról, valamint azok a
személyek, akikről megállapítják, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használták fel.
A felsorolt területeken a pályázó csak egy projekttel pályázhat.
Több médium kiadója minden médiumra egy projekttel pályázhat.
A pályázó a projektum társfinanszírozására a projektum teljes értékének 80%-át nem meghaladó
összeget kérvényezhet.
Az a pályázó, aki a folyó évben már használt köztájékoztatási projektek társtámogatására szánt
eszközöket köztársasági, tartományi vagy helyi szinten, csak még egyszer pályázhat ugyanazon
projekt társtámogatására abban az évben, abban az összegben, amely nem haladja meg a projekt
értékének 80%-át, a már kapott eszközök mellett.
III.PROJEKTÉRTÉKELÉS MÉRCÉI
A projekértékelés mércéi:
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1. az előírányzott projektumtevékenységgel mennyire érvényesíthető a tömegtájékoztatási
közérdek,
2. milyen mértékben szavatolja a szakmai és az etikai médiaszabványokhoz való
ragaszkodást.
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában említett mérce alapján külön értékelik a
következőket:
1. A projekt jelentősége a következő szempontokból:
• a közérdek megvalósítása a köztájékoztatás területén;
•

a pályázat rendeltetésének megvalósítása;

•

a projekt összehangoltsága a célcsoport reális problémáival, szükségletetivel és
prioritásaival;

•

a célcsoportok identifikált és világosan megfogalmazott szükségletei;

•

innovatív elemek és kutatójellegű újságírói hozzáállás jelenléte a projektben.

2. A hatás és kivitelezhetőség szempontjából:
• a tervezett aktivitások összehangoltsága a célokkal, a várt eredményekkel és a célcsoportok
szükségleteivel;
•

a projekt hatásának foka a célcsoport tájékoztatásának minőségére;

•

a projekt megvalósításának megfigyelését lehetővé tevő indikátorok mérhetősége;

•

a projekt megvalósítási tervének kidolgozottsága és kivitelezhetősége;

•

a projekt fejlesztési és pénzügyi fenntarthatóságának foka (a projekt pozitív hatásai
folytatódnak a támogatás bejefezése után is).

3. Kapacitás szempontjából:
• a projekt javaslójának szervezési és irányítói képességeinek foka;
•

a projekt megvalósításához szükséges erőforrások;

•

a projekt javaslójának szakmai és professzionális referenciái, amelyek megfelelnek a
projekt javasolt céljainak és tevékenységeinek.

4. Költségvetés és a költségek igazoltságának szempontjából:
• a projekt költségvetésének precizitása és kidolgozottsága, amely a projekttevékenységek
előirányzott költségeinek összehangoltságát mutatja;
•

a költségvetésjavaslat gazdasági igazoltsága a célhoz és a projekttevékenységekhez
viszonyítva.

A jelen szakasz 1. bekezdésének 2. pontjában említett mérce alapján külön értékelik a
következőket:

2.szám
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1. a pályázat résztvevője ellen állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályozó
testületek az elmúlt egy évben szabtak-e ki intézkedést a szakmai és etikai szabványok
megsértése miatt,
2. arra vonatkozó bizonyíték, hogy a büntetés vagy intézkedés kiszabása után
foganatosítottak-e olyan intézkedéseket, amelyek garantálják, hogy hasonló eset többé nem
fordul elő.
A projektosztályozás specifikus mércéi:
1. téma aktualitása:
• szabad személyiségfejlődés és gyermekek, ifjúság, gazdaságilag és
szociálisan hátrányos helyzetűek és érzékeny társadalmi csoport védelme,
• kulturális örökség megőrzése és hagyomány- és nyelvápolás
• kulturális és művészi alkotás fejlesztése
• oktatás fejlesztése
• tudomány fejlesztése
• sport fejlesztése
• gazdaság, mezőgazdaság és turizmus fejlesztése
• környezetvédelem és kommunális infrastruktúra védelme és előrehaladása
• egészségvédelem és előrehaladás
• közös és egyéni érdek megvalósítása a helyi önkormányzat tevékenységein
és munkáján keresztül
2. szerviz-kiszolgálási övezetnek biztosítania kell rádió- vagy/és tévéműsor
sugárzását, illetve a nyomtatott anyag terjesztését Kishegyes község területén.
IV. DOKUMENTÁCIÓ
A pályázat résztvevője köteles mellékelni a következőket:
1. Az 1. számú jelentkezési űrlapot hitelesítve és kitöltve négy példányban:
•
•

a kitöltött projektjavaslatot és
a kitöltött projektköltségvetést.

Az űrlapot Kishegyes község honlapjáról lehet letölteni www.kishegyes.rs.
2. A következő dokumentumok fénymásolatát egy példányban:
• végzés a jogi személy vagy vállalkozó bejegyzéséről a Cégbejegyzési Ügynökségénél,
•

végzés a médianyilvántartásba, illetve a Cégbejegyzési
tömegtájékoztatási eszközök jegyzékébe való bejegyzésről,

•

bizonylat az adóazonosító jelről (PIB),

•

a Szerb Nemzeti Bank igazolása arról, hogy nincs nyilvántartva kényszermegfizettetési
alapja vagy meghagyása (nincs zárolva a számlája),

Ügynökségnél

vezetett
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•

engedély a rádió- és/vagy TV-műsor sugárzásáról, amit a Köztársasági Műsorszórási
Ügynökség adott ki,

•

a média vagy médiumok hitelesített nyilatkozata/jóváhagyása arról, hogy a
programtartalmakat abban a médiában vetítik/közzéteszik (csak a TV- és rádióműsort
gyártó jogi személyek és vállalkozók számára kötelező),

•

a javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (újságpéldány, filmelőzetes, főcímdal stb.)

•

hitelesített bizonyíték rádió- vagy/és tévéműsor sugárzásáról, illetve nyomtatott média
terjesztéséről Kishegyes község területén,

•

a pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy állami szervek, szabályozó testületek vagy
önszabályozó testületek az elmúlt egy évben nem szabtak ki intézkedést a szakmai és etikai
szabványok megsértése miatt,

•

a pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy a büntetés vagy intézkedés kiszabása után
olyan intézkedéseket foganatosítottak, amelyek garantálják, hogy hasonló eset többé nem
fordul elő.
V. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A pályázat 2017. január 17-től nyitott.
A pályázat megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, Kishegyes község honlapján
www.kishegyes.rs és a Dnevnik napilapban.
A pályázatra való jelentkezést a pályázat megjelenésétől számított 20 napon belül kell benyújtani.
Az előírt határidőn túl, a nem teljes, illetve téves űrlapon beterjesztett jelentkezéseket nem vesszük
figyelembe.
A jelentkezéseket a következőképp lehet benyújtani:
•

nyomtatott formában, zárt borítékban átadni a Községi közigazgatás Ügyfélfogadó
központja iktatójánál vagy postai úton elküldeni a következő címre: Kishegyes község, Fő
utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel: Köztájékoztatási pályázat 2017.

•

és az 1. sz. Űrlapot elektronikus úton elküldeni az opstina.maliidjos@gmail.com e-mail
címre, a következő megjelöléssel: Köztájékoztatási pályázat 2017.

A pályázati anyagot nem küldjük vissza.
Az eszközelosztásról szóló határozatot legkésőbb a pályázat lezártától számított 30 napon belül
meghozzuk.
Az eszközfelhasználó köteles a felhasznált eszközök megvalósításáról szóló jelentést
benyújtani a projekt befejeztétől számított 15 napon belül, illetve legkésőbb 2018. január 15-ig,
a kitöltött és hitelesített 2. sz. Űrlapon (pénzügyi és narratív jelentés), amelyet nyomtatott
formában és elektronikus úton is el kell küldeni, valamint a megvalósításról és terjesztésről

2.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2017.év

13.oldal

illetve sugárzásról szóló anyagi bizonyítékot. Az űrlap letölthető Kishegyes község honlapjáról
www.kishegyes.rs.
A felhasználó köteles a teljes projektköltségvetéssel, illetve a tartományi titkárságtól, vagy
egyéb más hatalmi szervtől kapott eszközzel és a teljes projektköltségevés legkevesebb 20%-os
saját eszközzel elszámolni.
További információt a 024/730-010 –es telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8-14 óráig
vagy elektronikus úton a opstina.maliidos@gmail.com. e-mail címen.
VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ
RÉSZVÉTELRE
Felkérjük a pályázat kiírása előtt legalább három évvel bejegyzett újságíró és
médiaegyesületeket arra, hogy tegyenek javaslatot a pályázati bizottság tagjainak személyére
vonatkozóan. A javaslat mellé az egyesületek mellékelik a Egyesületek jegyzékébe való
bejegyzéséről szóló bizonylatot. Felkérjük az érdekelt médiaszakembereket, akik szeretnének részt
venni a bizottság munkájában, hogy írásos formában jelentkezzenek a községi elnöknél. A
bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok mellé mellékelni kell az adott személyek rövid életrajzát is.
A javaslatokat a pályázat lezártáig küldjék el.
A javasolt személyek a korrupcióellenes küzdelem szabályaival összhangban nem lehetnek
érdekellentétben, nem tölthetnek be közéleti tisztséget.
A bizottság háromtagú lesz.
A javaslatokat nyomtatott formában, zárt borítékban átadni a Községi közigazgatás Ügyfélfogadó
központja iktatójánál vagy postai úton elküldeni a következő címre: Kishegyes község, Fő utca
32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel: Köztájékoztatási pályázat 2017.-Bizottsági tag
javaslata.

VII.
A beterjesztett projekt társfinanszírozásáról szóló végzés megjelenik Kishegyes község honlapján
www.kishegyes.rs, és elektronikus formában eljuttatjuk a pályázat összes résztvevőjéhez.

Marko Lazić, s.k.
Kishegyes községi elnök
____________________ . ____________________
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3.
Republika Srbija - AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-2/2017-01
Dana: 17.01.2017.
Mali Iđoš
Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.
83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2016), člana
12. stav 1. tačka 36 i člana 53. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 13/2008 i 7/2010 ) i Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2017. godinu („Službeni
list opštine Mali Iđoš“ br. 39/2016) Predsjednik opštine Mali Iđoš, raspisuje
JAVNI KONKURS
ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U
OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ U 2017.
GODINI
I PREDMET I SREDSTVA
Predmet Konkursa predstavlja raspodjelu sredstava koja su obezbjeđena Odlukom o budžetu
opštine Mali Iđoš za 2017. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 39/2016) za
sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji
opštine Mali Iđoš u 2017. godini, i to za:
•

•

•

Projekte proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja koji doprinose
ostvarivanju javnog interesa građana opštine Mali Iđoš u oblasti javnog informisanja;
razvoju medijskog pluralizma, uvođenju, poboljšanju ili proširenju programskih sadržaja u
novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice; koji doprinose
istinitom, nepristrasnom, pravovrijemenom i potpunom informisanju svih građana opštine
Mali Iđoš; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne
države, rodnoj ravnopravnosti, slobodnom razvoju ličnosti, brizi o osobama sa
invaliditetom i zaštita djece i mladih, razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju
obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao dio obrazovnog sistema; razvoju nauke,
sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i
novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju
potreba građana opštine Mali Iđoš za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života bez
diskriminacije;
Projekte proizvodnje medijskih sadržaja namjenjenih nacionalnim manjinama na
teritoriji opštine Mali Iđoš u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene
kulture i identiteta, i koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika
nacionalnih manjina.
Projekte proizvodnje medijskih sadržaja namjenjenih osobama sa invaliditetom na
teritoriji opštine Mali Iđoš koji doprinose zaštiti interesa osoba sa invaliditetom i
obezbjeđuju njihovo ravnopravno uživanje prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 2.000.000,00 (dvamilionadinara) dinara.
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Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu
iznosi 50.000,00
(pedesethiljadadinara) dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 200.000,00
(dvestotinehiljadadinara) dinara.
Sredstva će se dodeljivati u skladu sa Uredbom o pravilima za dodijelu državne pomoći („Službeni
glasnik RS“ broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), po pravilima za
Državnu pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć).
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje do 31.12.2017. godine.
II PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu imaju:
3) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila koji
se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom;
4) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima
dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u
Registar medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namjenjena
projektnom sufinansiranju od opštine Mali Iđoš, a nisu na vrijeme i u propisanoj formi podnijela
narativni i finansijski izvještaj o realizaciji projekta i lica za koja se utvrdi da su sredstva
nenamjenski trošila.
Za svaku od navedenih oblasti konkursa, učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim
projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu, s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podnijeti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrijednosti projekta.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namjenjena
projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom , pokrajinskom ili
lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u
toj godini i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrijednosti projekta.
III KRITERIJUMI ZA OCJENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocjenjivati projekti prijavljeni na Konkursu su:
3. mjera u kojoj je prijedložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja;
4. mjera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim
standardima.

Strana 16.

Godina 2017.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 2.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. ovog člana, posebno se ocjenjuje:
3. Značaj projekta sa stanovišta:
• ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
• ostvarivanje namjene konkursa;
• usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih
grupa;
• identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
• zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
4. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
• usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama
ciljnih grupa;
• stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
• merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
• razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
• stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta
nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
6. Kapaciteti sa stanovišta:
• stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti prijedlagača projekta;
• neophodnih resursa za realizaciju projekta;
• stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju
prijedloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
8. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
• preciznost i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog
troška sa projektnim aktivnostima;
• ekonomske opravdanosti prijedloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. ovog člana posebno se ocjenjuje:
3. da li su učesniku konkursa izrečene mjere od strane državnih organa, regulatornih tijela ili
tijela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih
standarda;
4. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mjera preduzete aktivnosti koje garantuju da se
sličan slučaj neće ponoviti.
Specifični kriterijumi za ocjenjivanje projekata su:
3. aktuelnost teme:
• slobodan razvoj ličnosti i zaštita djece i mladih i ekonomski i socijalno ugroženih i
osetljivih društvenih grupa,
• očuvanje kulturne baštine i negovanje tradicije i jezika,
• razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
• razvoj obrazovanja,
• razvoj nauke,
• razvoj sporta,
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razvoj privrede, poljoprivrede i turizma,
zaštite i unapređenja životne sredine i komunalne infrastrukture,
zaštita i unapređenje zdravnja ljudi,
ostvarivanje zajedničkog i opšteg interesa kroz aktivnosti i rad organa lokalne
samouprave;

4. zona servisa – osluživanja treba da obezbedi emitovanje radio ili/i televizijskog programa,
odnosno distribuciju štampanog materijala na teritoriji opštine Mali Iđoš.
IV DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi sljedeću dokumetaciju:
3. Popunjen i ovjeren prijavni Obrazac 1 u četiri primjerka:
• popunjen prijedlog projekta i
• popunjen budžet projekta.
Obrazac se preuzima sa internet prezentacije opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.
4. Kopije sljedećih dokumenata u jednom primjerku:
• rješenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
• rješenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila koji se vodi
u Agenciji za privredne registre;
• potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
• potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u
prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
• dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne
agencije;
• ovjerena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaji biti
emitovani/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike
registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
• vizuelni prikaz prijedloženog medijskog sadržaja (primjerak novina, trejler, džingl
itd);
• ovjeren dokaz o emitovanju radio ili/i televizijskog programa, odnosno distribuciji
štampanog medija na teritoriji opštine Mali Iđoš.
• ovjerena izjava učesnika konkursa da mu nisu izrečene mjere od strane držanih
organa, regulatornih tijela ili tijela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog
kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
• ovjerena izjava učesnika konkursa o tome da su nakon izricanja kazni ili mjera
preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
V ROKOVI I OPŠTE INFORMACIJE
Konkurs je otvoren od 17.01.2017. godine.
Konkurs će biti objavljen u Službenom listu opštine Mali Iđoš, na internet stranici opštine Mali
Iđoš www.maliidjos.rs, u dnevnom listu „Dnevnik“.
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Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave koje stignu van propisanog roka, prijave koje su nepotpune i prijave koje su na pogrešnom
obrascu neće biti razmatrane.
Prijave slati:
• u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, predajom na pisarnici Uslužnog centra
Opštinske uprave ili poštom na adresu Opština Mali Iđoš, Glavna 32, 24321 Mali Iđoš, sa
naznakom „Konkurs Javno informisanje 2017.“
• i Obrazac 1 u elektronskom obliku na e-poštu opstina.maliidjos@gmail.com, sa naslovom
“Konkurs Javno informisanje 2017.“
Konkursni materijal se ne vraća.
Odluka o raspodjeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja
konkursa.
Korisnik sredstava je dužan da izvještaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana
od završetka projekta, odnosno najkasnije do 15.01.2018. godine, na popunjenom i ovjerenom
Obrascu 2 (finansijski i narativni izvještaj) koji se dostavlja u štampanom i elektronskom obliku,
kao i materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju. Obrazac se preuzima na
internet stranici opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.
Korisnik je dužan da pravda cijelokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od
Pokrajinskog sekretarijata, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od
najmanje 20% ukupnog budžeta projekta.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 8 do 14 časova na telefon 024/730-010 i
putem e-pošte opstina.maliidos@gmail.com.
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine prije datuma
raspisivanja Konkursa, da prijedlože članove konkursne komisije. Uz prijedloge, udruženja prilažu
i dokaz o registraciji u Registru udruženja. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za
učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Predsjedniku opštine. Uz prijedlog za članove
komisije dostaviti i kratke biografije. Prijedloge slati do zaključenja Konkursa.
Prijedložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa
pravilima o borbi protiv korupcije.
Komisija će biti sastavljena od tri člana.
Prijedloge dostaviti u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, predajom na pisarnici Uslužnog
centra Opštinske uprave ili poštom na adresu: Opština Mali Iđoš, Glavna 32, 24321 Mali Iđoš, sa
naznakom „Konkurs Javno informisanje 2017. – prijedlog za člana Komisije“.
VII
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Rješenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici
opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Predsjednik
Opštine Mali Iđoš
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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