На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисањ и медијима („Сл. гласник
РС“, бр. 83/2014), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) и Одлуке
председника општине датог на Записника комисије за оцену пројеката поднетих на Јавни
позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни
интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2015. години од
13.11.2015. године и Измене јавног позива за учешће на конкурсу ѕа суфинансирање
пројеката којима се остварује јавни интерес у обласи јавног информисања на територији
општине Ћићевац у 2015. години од 20.11.2015. године,
Председник општине је донео
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015.
ГОДИНУ
I
Овим Решењем утврђује се расподела средстава, опредељемих Одлуком о буџету
општине Ћићевац за 2015. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/2014, 7/15 и 13/15)
и Решењем о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује
јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2015.
години („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 9/15) у разделу 2, глава 2.01, функција 830,
програм 15- локална самоуправа, ПА 0602-0006- функционисање локалне самоуправе,
позиција 24/1, економска класификација 423400 – услуге информисања јавности о
актуелним дешавањима од значаја за живот грађана у укупном износу од 145.000,00
динара.
Средства су појединачно одобрена на следећи начин:
Ред.бр. Подносилац пријаве
Укупна
вредност Износ
додељених
пројекта у дин.
средстава
1
РТК Крушевац
180.000,00
120.000.00
2
Центар
за
новинарско 95.000,00
25.000,00
истраживаштво Крушевац
II
На основу овог Решења, са сваким учесником конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
за 2015. годину наведеним у претходној тачки, биће закључен уговор.
III
Ово Решење, доставиће се свим учесницима Конкурсаелектронским путем и
објавиће се на званичној интернет презентацији општине Ћићевац http://www.cicevac.rs/.
Образложење
Председник општине Ћићевац, расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине
Ћићевац у 2015. години, који је објављен дана 13.11.2015. године на званичној интернет
презентацији општине http://www.cicevac.rs/ а 20.11.2015. године донео Измену јавног
позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавнни
интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2015. години.

Конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања на званичној интернет
презентацији општине Ћићевац, односно закључно са 27.11.2015. године.
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“,
бр.83/2014) и члана 19-23., а у вези са чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014),
Председник општине је Решењем бр. 642-1/15-01 од 16.12.2015. године образовао
Комисију за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија је дана 16.12.2015. године извршила оцену пројеката поднетих поводом
расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања у 2015. години, и дала предлог за доделу средстава из буџета
Општине Ћићевац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области информисања
за 2015. годину.
Комисија је приликом оцењивања приспелих пројеката пошла од критеријума за
оцену пројеката утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области информисања и наведеним конкурсом.
Комисија је, приликом оцењивања наведених пројеката, утврдила ближе
критеријуме и то: гледаност телевизијског програма и слушаност радијског програма;
покривреност подручја емитовања, тираж штампаних медија; територија реализације
пројекта; учешће финансијских средстава из буџета Општине Ћићевац у планираном
укупном буџету учесника конкурса у текућој годину.
Комисија је водила рачуна и о медијима регионалног карактера видљивим на
територији општине Ћићевац који су својим пројектима предвидели праћење свих
активности о јавног значаја у општини Ћићевац.
Комисија је, полазећи од наведених критеријума у Правилнику о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања и Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
у 2015. години, проценила да две пријаве у највећој мери испуњавају критеријуме.
Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
бр. 642-1/15-01 од 16.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић

