
  

 Општинско Веће Општине Врњачка Бања на ванредној седници одржаној дана        

9.2.2018.године, на основу чл.46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр.129/07, 

83/14- други закон и 101/16-др.закон), чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“, број 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017), чл.59. Статута Oпштине 

Врњачка Бања („Службени лист Oпштине Врњачка Бања “, број 23/16-пречишћен текст) члана 

33. Пословника о раду Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09)  и Решења Општинског већа Општине Врњачка Бања  о расписивању конкурса 

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији Општине Врњачка Бања у 2018. години, број400-463/18 од  9.2.2018.год. упућује 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

 за  учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

на територији oпштине Врњачка Бања у 2018. години 

 

I    Предмет конкурса 

 

            Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији Општине Врњачка Бања  у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) 

расписује се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја. Средства се 

одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских 

садржаја у штампаним и електронским медијима које се дистрибуирају или емитују на 

територији општине Врњачка Бања и од посебног су значаја за јавно информисање грађана, 

укључујући и интернет странице уписане у Регистар медија. 

            

 Конкурс се расписује са циљем информисања јавности о актуелним дешавањима од 

значаја за живот свих грађана општине Врњачка Бања : 

 

1. медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног 

амбијента на територији општине Врњачка Бања 

 

2. медијски садржаји из области образовања, културе, науке и очувања културног 

наслеђа који се односе на Врњачку Бању; 

  

 

3. медијски садржаји из области омладине и спорта који промовишу активно бављење 

спортом као и професионални рад спортиста и спортских организација и клубова у 

Врњачкој Бањи; 

 

4. специјализовани медијски садржај едукативног типа из области пољопривреде и 

руралног развоја на територији општине Врњачка Бања; 

 

5.  специјализовани медијски садржај едукативног типа из области борбе против 

корупције, као и истраживачки медијски програм у области борбе против корупције; 

 

6. медијски садржаји значајни за инклузију особа са инвалидитетом на територији 

општине Врњачка Бања; 

 

7. медијски садржаји из области заштите животне средине (едукативни програми, 

промоција и заштита природних ресурса Врњачке Бање и околине); 

 

8.  информативно – образовни медијски садржаји из области безбедности и унапређења 

стања безбедности на територији општине Врњачка Бања; 

 

9. медијски садржаји значајни за информисање грађана о раду органа локалне 

самоуправе; 

 



10. медијски садржаји из области здравства, примарне здравствене заштите на 

територији општине Врњачка Бања, као и правима пацијената у Врњачкој Бањи; 

 

11. медијски садржаји документарног типа о историјату организованог бављења 

туризмом у Врњчкој Бањи, као и медијски садржаји о туристичким потенцијалима 

Врњачке Бање; 

 

II      Износ средстава опредељених за конкурс 

 

 Решењем о расписивању конкурса за суфинансирање проjеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Врњачка Бања у 2018. години, 

број 400-463/18 од 9.2.2018.год. у износу од 3.610.000 динара намењена су за конкурс за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. 

 

III      Најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по пројекту 

  

Најмањи износ средтава која се одобравају по конкурсу је 100.000,00 дин., а највећи 

износ је  3.000.000,00 дин. 

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 

80% вредности предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом. 

 

 

 

IV        Право учешћа на конкурсу 

 

 Право учешћа на конкурсу има: 

-  издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за 

привредне регистре; 

-  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. 

 

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако 

је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом 

за сваки медиј. 

 

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2018. години. 

 

  Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске 

године да учествује и на другом конкурсу за суфинансирање са истим пројектом само још 

једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелазе 80% вредности 

пројекта. 

 

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства 

намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела 

наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта. 

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део 

целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса. 

 

 

V      Критеријуми за оцену пројеката 
 

Критеријуми на основу којих ће се оцењиварти пројекти пријављени на Конкурс су: 

 

1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и 



2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

 

Додатни  критеријуми за оцењивање пројеката су: 

-   значај пројекта за остваривање информисања грађана на територији општине Врњачка Бања, 

-   допринос развоју медијског плурализма и разноликости медијских садржаја на територији 

општине Врњачка Бања, 

-   оригиналност и значај пројекта за унапређивање информисања на територији општине 

Врњачка Бања (креативност и одрживост пројекта), 

-   реалност буџета и 

-   ранија реализација програма из области локалног информисања на територији  

општине Врњачка Бања. 

 

VI        Рокови        
 

Конкурс је отворен је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

VII      Документација коју прилаже подносилац пројекта 
 

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњену пријаву за учешће на конкурсу на 

обрасцу који је прописало Министарство културе и информисања Републике Србије (образац 1-

Пријава за пројектно суфинансирање  из области јавног информисања). 

Пријавни обрасци су доступни на интернет страници општине Врњачка Бања 

(www.vrnjackabanja.gov.rs) 

 

Подносилац пројекта је обавезан да приложи следећу докуменатацију: 

-  фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за 

привредне регистре; 

-   фотокопију решења о упису у Регистар медија; 

- фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног 

тела за електронске медије;  

- оверену изјава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће суфинансирани 

медијски садржаj бити реализован путем медија који покрива територију Општине Врњачка 

Бања, обавезно само за правна лица, односно предузетнике регистроване за продукцију 

телевизијског или радијског програма; 

- доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је 

учесник конкурса, није блокиран; 

- детаљан опис пројекта на прописаном обрасцу (образац 1-Пријава за пројектно 

суфинансирање  из области јавног информисања); 

- детаљно разрађен буџет пројекта на прописаном обрасцу (образац 1-Табеле за  

пројектно суфинансирање  из области јавног информисања). 

 

Образац 1-Пријава за пројектно суфинансирање  из области јавног информисања и 

образац 1-Табеле за  пројектно суфинансирање  из области јавног информисања подносе се у 4 

примерка, а остала обавезна документација у 1 примерку путем поште или лично преко 

писарнице Општинске Управе општине Врњачка Бања  на адресу: општина Врњачка Бања  – 

Одсек за послове органа општине , Крушевачка 17,  36 210 Врњачка Бања, са назнаком „за 

Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања“. 

Конкурсни материјал се не враћа. 

 

Конкурс се објављује на званичној ВЕБ презентацији Општине Врњачка Бања, на 

интернет  адреси www.vrnjackabanja.gov.rs, огласној табли СО Врњачка Бања и у дневним 

новинама Вечерње новости . 

 

VIII     Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима 

заинтересованим за рад у комисији да доставе предлог кандидата за чланове комисије 
 

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС“, број 83/14, 53/15 и 12/16.-аутентично тумачење) и члана 21. Правилника о суфинансирању 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/


пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 

РС“, број 16/16 и 8/17), Општинско веће општине Врњачка Бања  упућује позив новинарским и 

медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији да 

доставе предлог за чланове комисије за реализацију конкурса за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

За члана  комисије именује се  лице које је независни стручњак за медије или медијски 

радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима 

о борби против корупције. 

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења  која су 

регистрована најмање три године  пре датума расписивања конкурса. 

Предлоге доставити у писаној форми путем поште или лично преко писарнице 

Општинске управе општине Врњачка Бања: Општина Врњачка Бања  – Одсек за послове органа 

општине, Крушевачка 17,  36210 Врњачка Бања, са назнаком „за Конкурс за суфинансирање 

проjеката у области jавног информисања“. 

 

Рок за подношење предлога кандидата је 15 (дана) дана од дана објављивања Јавног 

позива. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-464/18  од 9.2.2018.год. 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                               Бобан Ђуровић,с.р. 


