Република Србија
Општина Црна Трава
Oпштинско веће
Број: 06-311/2016-02
Датум: 09.11.2016. године
Црна Трава
На основу члана 8. став 1. Правилника о условима и начину коришћења средстава
за јавно информисање од локалног значаја, број 06-66/2016-01 од 31.03.2016. године,
Општинско веће општине Црна Трава дана 09.11.2016. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКОГ ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА ОД ЛОКАЛНОГ
ЗНАЧАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА У 2016. ГОДИНИ
I ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
Општина Црна Трава ће у 2016. години финансирати медијско информисање грађана
од локалног значаја кроз финансирање телевизијских програма који се баве:

информисањем јавности о раду органа општине Црна Трава

привредним активностима и подстицају развоја привредних активности на
територији општине Црна Трава,

радом и активношћу локалне самоуправе – нарочито манифестације,
културни и други програми локалне самоуправе од општег интереса за грађане
општине Црна Трава

свакодневним информацијама и темама од општег интереса за грађане
општине Црна Трава,

информисањем јавности о активностима месних заједница,

који се односе на младе и афирмацију стваралаштва младих,

који афирмишу породицу и наталитет као основне јединице друштва,

који се односи на старе и болесне,

који се односе на афирмацију спорта од локалног значаја,

који доприносе афирмацији правих људских вредности, заштити рањивих
категорија становништва и инклузивном образовању и доприносе остварењу
заједничког живота грађана и

други програми и чланци од значаја за информисање грађана од локалног
значаја
Укупан износ средстава за финансирање медијског информисања грађана од
локалног значаја на територији општине Црна Трава у 2016. години планиран је у износу
од 100.000,00 динара.
Комисија за доделу средстава медијима може изменити структуру при расподели
средстава, у зависности од приспелих понуда, а у оквиру средстава опредељених буџетом.
II СУБЈЕКТИ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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Право подношења понуде на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања
медијског информисања грађана од локалног значаја на територији општине Црна Трава у
2016. години имају јавна гласила:
-

телевизије.
III МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦА ПОНУДА

Критеријуми за доделу средстава за финансирање медијског информисања грађана
од локалног значаја на територији општине Црна Трава у 2016. години јесу:
-

значај тв програма за остваривање јавног информисања од локалног значаја,
заступљеност информативног садржаја у јавном гласилу које конкурише,
значај јавног гласила на информисање локалног становништва,
допринос социјализацији свих друштвених група,
афирмација општине,
ниво обезбеђених средстава за намене утврђене овим Правилником, сразмерно броју
прихваћених пријава.
IV ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Учесник на конкурсу – телевизија - мора да испуњава следеће услове:


да је регистрован за обављање делатности јавног информисања.



да располаже важећом дозволом за емитовање и



да својим сигналом покрива најмање половину територије општине Црна Трава.

Понуда за медијско информисање подноси се Комисији на обрасцу „Понуда за
медијско информисање грађана од локалног значаја на територији општине Црна Трава”.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- фотокопију извода из регистра у којем је регистрован,
- преглед основних података о подносиоцу (историјат, опис делатности, досадашњи
пројекти…)
- фотокопију важеће дозволе за емитовање и
- изјаву на који ће начин обезбедити сигнал који покрива најмање половину
територије општине Црна Трава.
V ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Понуда за медијско информисање подноси се на обрасцу понуде, који је саставни
део конкурсне документације и може се преузети на сајту општине Црна Трава
http://opstinacrnatrava.org.rs или у Одељењу за привреду и финансије Општинске управе
општине Црна Трава.
VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОКОВИ
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Понуде се подносе у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе
Општине Црна Трава или поштом на адресу Општина Црна Трава – Комисија за
спровођење конкурса за избор понуда из области јавног информисања, Трг Милентија
Поповића 57, 16215 Црна Трава.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније
до истека последњег дана утврђеног рока за предају понуде (печат поште), без обзира на
датум приспећа.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису предате на прописаним обрасцима
Комисија неће разматрати.
Рок за подношење понуда је до 16.11.2016. године.
VII ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак за доделу средстава спроводи Комисија за доделу средстава за
финансирање медијског информисања грађана од локалног значаја на територији општине
Црна Трава у 2016. години, у складу са Правилником о условима и начину коришћења
средстава за јавно информисање од локалног значаја, која у року од 15 дана од дана
закључења конкурса разматра све приспеле понуде и у складу са условима Конкурса, врши
избор понуда и сачињава предлог предлог решења о расподели средстава.
На основу предлога Комисије, Председник општине доноси решење о расподели
средстава.
Решење Председника општине је коначно и против њега се може покренути управни
спор.
Решење се објављује на званичној интернет страници општине Црна Трава.
Ако је понуда за медијско информисање неприхватљива због превисоко одређене
цене Комисија може позвати понуђаче на преговоре о цени из понуде.
Изабрани подносици понуда за медијско информисање дужни су да најкасније до
15. јануара нарадне године, Општинском већу подносу извештај о реализацији понуде за
коју су додељена буџетска средства, као и доказ о наменском коришћењу добијених
средстава.
Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом на писарницу Општинске
управе општине Црна Трава или поштом на исту адресу на коју се шаљу понуде за
медијско информисање.
Све додатне информације могу се добити у Општинској управи општине Црна
Трава. Лице за контакт је Јелена Глигоријевић, Начелник општинске управе, телефон
016/811-118.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Благојевић
_______________________
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