На пснпву шлана 17. став 1. Закпна п јавнпм инфпрмисаоу и медијима (''Службени
гласник РС'', брпј 83/14, 58/15) и шлана 20. став 1. ташка 34. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(''Службени гласник РС'', брпј 129/07) шлана 61. и 63. Статута ппщтине Пријеппље, (''Службени
гласник ппщтине Пријеппље, брпј 4/09 и 12/14) и шлана 52. Ппслпвника Ппщтинскпг већа
ппщтине Пријеппље (''Службени гласник ппщтине Пријеппље'', бр. 6/12 и 1/15) Ппщтинскп
веће ппщтине Пријеппље, на седници пдржанпј 25.02.2016. гпдине, дпнелп је
ПРАВИЛНИК
П СУФИНАНСИРАОУ ПРПЈЕКАТА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЈАВНПГ
ИНТЕРЕСА У ПБЛАСТИ ЈАВНПГ ИНФПРМИСАОА
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Пвим Правилникпм ближе се уређује суфинансираое прпјеката за пствариваое
јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа кприщћеоем бучетских средстава
ппщтине Пријеппље (у даљем тексту: ппщтина).
Пснпв за расппделу средстава
Члан 2.
Средства из шлана 1. пвпг Правилника расппређују се на пснпву Пдлуке п дпдели
средстава, а накпн спрпведенпг јавнпг кпнкурса за суфинансираое прпјеката кпји имају за
циљ пствариваое јавнпг интереса у сфери јавнпг инфпрмисаоа.
Изузетнп, средства за суфинансираое прпјеката из става 1. пвпг шлана мпгу се
расппделити на пснпву Пдлуке п ппјединашнпм даваоу, без спрпведенпг јавнпг кпнкурса,
акп се нашин пствариваоа јавнпг интереса у пднпсу на кпнкретан дпгађај или слушај пд
интереса за јавнпст није мпгап планирати у време кад је спрпведен јавни кпнкурс.
Јавни интерес у јавнпм инфпрмисаоу
Члан 3.
Јавни интерес у пбласти јавнпг инфпрмисаоа на лпкалнпм нивпу је:
1. истинитп, непристраснп, правпвременп и пптпунп инфпрмисаое свих грађана
ппщтине Пријеппље п раду лпкалне сампуправе, пргана лпкалне сампуправе,
устанпва, предузећа и прганизација шији је псниваш скупщтина ппщтине, месних
заједница;
2. ппдрщка прпизвпдои медијских садржаја кпји имају за циљ прпмпцију
туристишких пптенцијала ппщтине, ппљппривредних пптенцијала ппщтине,
енергетских пптенцијала и др.;
3. прпизвпдоа медијских садржаја у циљу развпја лишнпсти и защтите деце и
младих и ппдизаое нивпа укљушенпсти и инфпрмисанпсти пспба са
инвалидитетпм и припадника наципналних маоина;
4. ппдрщка прпизвпдои медијских садржаја у циљу развпја културнпг и
уметнишкпг стваралащтва на теритприји ппщтине;
5. прпизвпдоа медијских садржаја из пбласти пбразпваоа, развпја сппрта и
физишке културе, защтите живптне средине и здравља људи.
Намена средстава
Члан 4.

Пд укупнп ппредељених средстава за кпнкурс, најмаое 90% средстава мпра бити
намеоенп за суфинансираое прпјеката прпизвпдое медијских садржаја.
Највище 10 % пд укупних средстава мпже се кпристити за суфинансираое других
активнпсти у пбласти јавнпг инфпрмисаоа, кап щтп је прганизпваое струшних, наушних и
других скуппва, пднпснп ушещће на пвим скуппвима, или активнпсти кпје имају за циљ
унапређиваое прпфесипналних и етишких стандарда.
Прпценат ппредељених средстава за намене из става 1. и 2. пвпг шалана, утврђује
прган кпји расписује кпнкурс, пдлукпм кпјпм расписује кпнкурс.
Висина средстаа
шлан 5.
Изнпс средстаа ппредељен за медије дефинище се Пдлукпм п бучету ппщтине, за
сваку гпдину.
Перипд расписиваоа кпнкурса
Члан 6.
Јавни кпнкурс за суфинансираое прпјеката кпји имају за циљ пствариваое јавнпг
интереса у сфери јавнпг инфпрмисаоа, расписује се пдлукпм ппщтинскпг већа.
Трајаое прпјектних активнпсти
Члан 7.
Перипд спрпвпђеоа прпјектних активнпсти кпје се суфинансирају на пснпву
спрпведенпг јавнпг кпнкурса не мпже бити дужи пд једне гпдине.
Примена других прпписа
Члан 8.
На питаоа кпја нису регулисана пвим Правилникпм, примељују се правила п
суфинансираоу прпјеката за пствариваое јавнпг интереса кпја су прпписана Закпнпм п
јавнпм инфпрмисаоу и медијима, кап и правила кпја је прпписалп Министарствп
надлежнп за јавнп инфпрмисаое, кпја укљушују и пбразац за пријављиваое за прпјектнп
суфинансираое и пбразаца за ппднпщеое наративнпг и финансијскпг извещтаја.

2. ЈАВНИ КОНКУРС И ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА
Расписиваое
Члан 9.
Пдлуку п расписиваоу јавнпг кпнкурса за суфинансираое прпјеката кпји имају за
циљ пствариваое јавнпг интереса у сфери јавнпг инфпрмисаоа (даље: кпнкурс), дпнпси
Ппщтинскп веће.
Нашин расписиваоа
Члан 10.
Кпнкурс се расписује у пблику јавнпг ппзива и пбјављује на интернет страници
ппщтине, кап и у недељним нпвинама кпје се дистрибуирају на ппдрушју ппщтине.

За сваки расписани кпнкурс, у пквиру јавнпг ппзива, Ппщтинскп веће мпже
утврдити и специфишне ближе критеријуме за пцеоиваое прпјеката, пд критеријума кпји
су утврђени Правилникпм министарства надлежнпг за ппслпве јавнпг инфпрмисаоа.
Јавни ппзив из става 1. пвпг шлана шини интегрални деп садржаја интернет
странице ппщтине, све дпк траје перипд пријављиваоа на кпнкурс.
Садржина
Члан 11.
Кпнкурс садржи ппдатке п:
намени средстава, тј. јавнпм интересу кпји ће се кпнкурспм суфинансирати;
изнпсу ппредељених средстава;
лицима кпја имају правп ушещћа на кпнкурсу;
критеријумима за пцену прпјеката;
прецизним рпкпвима у кпјима се спрпвпди кпнкурс;
дпкументацији кпја се прилаже уз пријаву на кпнкурс;
Кпнкурс садржи и ппзив нпвинарским и медијским удружеоима, пднпснп
медијским струшоацима, да Ппщтинскпм већу дпставе ппдатке п лицима кпја су
заинтереспвана да ушествују у раду струшне кпнкурсне кпмисије.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пбразац пријаве
Члан 12.
Пријава на кпнкурс ппднпси се на пбрасцу из Правилника кпји је дпнелп
Министарствп.
Пбрасци за пријаву на кпнкурс пбјављују се на интернет страници ппщтине.
Претхпдна прпвера пријаве
Члан 13.
Ппщтинскп веће фпрмира струшну службу - кпмисију за претхпдну прпверу пријава
кпја прпверава да ли је пријава на кпнкурс уредна, кап и да ли је уз пријаву ппднета
пптребна дпкументација, у рпку пд 7 дана пд дана истека рпка за пријаву.
Ушесник кпнкурса кпји је ппднеп прпјекат са непптпунпм дпкументацијпм,
пбавещтава се да недпстатак птклпни у рпку пд 7 (седам) дана.
Прпјекат ушесника кпји у накнаднп пдређенпм рпку не дпстави тражену
дпкументацију неће се размсатрати.
П претхпднпј прпвери сашиоава се записник.
Пријаве на кпнкурс, заједнп са кпнкурснпм дпкументацијпм и записникпм п
претхпднпј прпвери, дпстављају се струшнпј кпнкурснпј кпмисији.
Ушеснику кпкурса кпји није ппднеп ниједан прпписани дпкумент наведен у јавнпм
ппзиву за ушещће на кпнкурсу, псим пбрасца за пријаву, не дпставља се пбавещтеое п
птклаоаоу недпстатака из става 2. пвпг шлана и оегпв прпјекат се не разматра.
Пријава на кпнкурс кпја није ппднета у прпписанпм рпку не разматра се.
Струшна кпнкурсна кпмисија
Члан 14.
Струшна кпнкурсна кпмисија (даље: кпмисија), врщи прпцену прпјеката и предлаже
суфинансираое пних прпјеката кпји у највећпј мери задпвпљавају критеријуме за
суфинансираое.

Чланпве кпмисије именује председник ппщтине из реда независних струшоака из
пбласти јавнпг инфпрмисаоа, а пдлука п именпваоу се пбјављује на интернет страници
Ппщтине.
На пснпву приспелих предлпга нпвинарских и медијских удружеоа за шланпве
Кпмисије председник Ппщтине бира два, пднпснп три шлана Кпмисије. Укпликп је на
расписани кпнкурс пристиглп вище пд 50 прпјектних пријава Кпнкурсна кпмисија мпра
имати 5 шланпва.
Приликпм избпра шланпва кпмисије, председник ппщтине нарпшитп впди рашуна п
тпме да ли су кандидати уппзнати са медијским садржајима кпји се пбјављују у лпкалним
медијима, кап и кпнкретним јавним интересима лпкалне заједнице кпје је прпјектним
суфинансираоем пптребнп пстварити.
Кпмисија шини три шлана, кпји сппразумнп бирају председника кпмисије.
Чланпви кпмисије имају правп на накнаду за свпј рад шију висину ће утврдити
ппщтинскп веће.
Предлпг за суфинансираое прпјеката усваја већина пд укупнпг брпја шланпва
кпмисије.
Расппдела средстава
Члан 15.
Рещеое п расппдели средстава, на пснпву пбразлпженпг предлпга кпмисије,
дпнпси председник ппщтине у рпку пд 90 дана пд дана расписиваоа кпнкурса.
На пснпву рещеоа из става 1. пвпг шлана, ппщтина и прималац средстава закљушују
угпвпр п суфинансираоу кпјим уређују међуспбна права и пбавезе, у рпку пд 7 дана пд
дана дпнпщеоа рещеоа.
Ушесник кпнкурса мпже ппднети захтев за суфинансираое прпјекта у изнпсу пд
највище 80 % вреднпсти предлпженпг прпјекта, пднпснп највище дп изнпса утврђенпг
кпнкурспм.
Пбавезе угпвпрних страна
Члан 16.
Угпвпрне стране дужне су да савеснп и прпфесипналнп изврщавају пбавезе
предвиђене угпвпрпм из шлана 15. став 2.
Прималац средстава дужан је да ушини видљивим ппдатак да се прпјектне
активнпсти спрпвпде уз финансијску ппдрщку ппщтине.
Ппјединашна даваоа
Члан 17.
За ппјединашна даваоа мпже се ппределити највище 5 % средстава пд укупнп
ппредељених средстава за пствареое јавнпг интереса путем јавнпг кпнкурса, а оихпву
укупну висину утврђује пдлукпм председник ппщтине.
Средства из става 1. пвпг шлана мпгу се дпделити самп за прпјекте кпји нису мпгли
бити планирани у време расписиваоа кпнкурса (ванредне пкплнпсти, хитнпсти
реализације и сл.).
Рещеое п ппјединашнпм даваоу без спрпведенпг јавнпг кпнкурса кпјим се
суфинансира реализација прпјекта кпји има за циљ пстваривое јавнпг интереса у пбласти
инфпрмисаоа, дпнпси председник ппщтине.
На пснпву рещеоа из става 3. пвпг шлана, ппщтина и прималац средстава закљушују
угпвпр п суфинансираоу кпјим уређују међуспбна права и пбавезе, у рпку пд 7 дана пд
дана дпнпщеоа рещеоа.

3. ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ
Инфпрмисаое јавнпсти
Члан 18.
На интернет страници ппщтине пбјављују се ажурне и целпвите инфпрмације кпје
се пднпсе на расписиваое кпнкурса и прпјекте кпји се суфинансирају.
Дпкументи кпји се пднпсе на прпјекте кпји се суфинансирају, пдлука п фпрмираоу
струшне кпнкурсне кпмисије и дпкументи на пснпву кпјих је пва пдлука дпнета, пдлука и
ппјединашни угпвпри п суфинансираоу прпјеката, кап и извещтаји п спрпвпђеоу
прпјектних активнпсти, у целини се пбјављују на интернет страници ппщтине.
На интернет страници ппщтине пбављају се сви прпписи кпји уређују
суфинансираое прпјеката у пбласти јавнпг инфпрмисаоа.
Разматраое извещтаја п спрпведеним активнпстима.
Члан 19.
Председник ппщтине фпрмира кпмисију кпја ће изврщити кпнтрплу наменскпг
трпщеоа средстава пп прпјектима.
Кпмисија из става 1. пвпг шлана ппднпси извещтај п изврщенпј кпнтрпли
председнику ппщтине.
У слушају да кпмисија утврди ненаменскп трпщеое средстава, председник ппщтине
дпнпси налпг п ппвраћају дпдељених средстава у бучет.
Субјект кпји је ненаменски утрпщип средства пп прпјекту, губи правп за
финансираое из средстава бучета у наредне 2 (две) бучетске гпдине.
Ппдаци п утрпщеним средстсвима
Члан 20.
На интернет страници ппщтине пбјављује се ажуран и целпвит дпкумент п свим
средствима исплаћеним на име суфинансираоа прпјеката у пбласти јавнпг инфпрмисаоа.
Дпкумент из става 1. пвпг шлана пбухвата ппдатке п свакпм ппјединашнпм прпјекту
и тп п нпвшанпм изнпсу средстава кпји је исплаћен на име суфинансираоа са датумпм
исплате средстава, временскпм перипду спрпвпђеоа прпјектних активнпсти и утврђенпј
пправданпсти утрпщка средстава.
Све щтп није регулисанп пвим Правилникпм примеоиваће се Закпн п медијима и
Правилник п суфинансираоу прпјеката за пствариваое јавнпг интереса из пбласти јавнпг
инфпрмисаоа Министарства културе и инфпрмисаоа.
4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Ступаое правилника на снагу
Члан 21.
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм
гласнику ппщтине Пријеппље''.
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