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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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П Р И Б О Ј  

 

 

На основу Одлуке о Буџету општине Прибој о додели средстава у области јавног 

информисања  (“Службени лист општине Прибој“, бр.8/2013), Председник општине 

Прибој  расписује 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
за доделу средстава у области јавног информисања у 

2014. години 
 

 

 

I 

 

Средства у висини од  4.320.000,00 динара из буџета општине Прибој додељују се за 

суфинансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања у локалним електронским   медијима. 

  
 

 

II 

 

 Циљ конкурса: подршка остваривању права грађана на информисање; развој медијског 

плурализма; промовисање и јачање медијске писмености;  подстицај информисања у 

виду промоције активности локалне самоуправе у циљу промовисања потенцијала 

којима општина Прибој  располаже као и свих акција које доприносе квалитету 

различитих сегмената друштва. 

 

                                                                                       III 

 

Право на подношење пријаве за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања имају оснивачи локалних јавних гласила (  радио и телевизијских  

програма ) као и привредна друштва и предузетници који су регистровани за обављање 

делатности продукције телевизијског и радио програма под условом да имају 

закључене уговоре са локалним  емитерима о обавезном емитовању пројекта за који 

подносе пријаву. 
 

 

                                                                                    IV 

 

Услов за подношење пријаве на конкурс је да оснивач јавног гласила:  

 

1. има регистровано седиште на територији Општине,  



2. врши дневно информисање о актуелним темама од интереса за грађане Општине, 

односно да програм/пројекат доприноси разноликости медијских садржаја, плурализму 

идеја и вредности и у складу је са високим етичким стандардима и стандардима 

квалитета. 
 

 

 

 

 

Оснивач телевизијског програма треба да испуњава и следеће услове: 

- да обезбеди квалитетно емитовање телевизијског сигнала за најмање 90% 

становништва на територији Општине (жељена зона сервиса – опслуживања); 

- да располаже одговарајућим техничким и кадровским капацитетима за покривање 

жељене зоне сервиса (опслуживања); 

- да располаже важећом дозволом за емитовање  у складу са законом   

Оснивач радио програма треба да испуњава и следеће услове: 

- да обезбеди квалитетно емитовање радио сигнала за најмање 90% становништва на 

територији Општине (жељена зона сервиса – опслуживања); 

- да располаже одговарајућим техничким и кадровским капацитетима за покривање 

жељене зоне сервиса (опслуживања); 

- да располаже важећом дозволом за емитовање у складу са законом. 
 

 

                                                                                      V 

Мерила и критеријуми за избор програма и пројеката у области јавног 

информисања који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине су: 

- програми и пројекти   који се баве радом и активношћу локалне самоуправе – 

нарочито манифестације, културни и други програми локалне самоуправе од општег 

интереса за грађане Општине; 

- програми и пројекти   који се баве свакодневним питањима од општег интереса за 

грађане Општине;  

- програми и пројекти   који доприносе афирмацији вредности заједничког живота, 

мултикултуралности и мултиконфесионалности на територији Општине. 

 

                                                                     VI 

На основу  решења о расподели средстава, са изабраним подносиоцима пријаве  

закључују се уговори о финансирању или суфинансирању   програмских садржаја у 

области јавног информисања у локалним   електронским медијима у 2014. години. 

          Уговор у име Општине потписује председник Општине   у року од 15 дана од 

дана закључења конкурса  

          Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних 

страна, начин и рок за пренос одобрених средстава , рок за реализацију програма   у 

области јавног информисања, обавеза подношења извештаја о реализацији програма   у 

области јавног информисања, као и друга права и обавезе уговорних страна. 

 

                                                                  VII 

Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу „Пријава на Конкурс за 

финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у области јавног 

информисања” (Образац број 1) који је доступан и на званичној интернет страници 

општине Прибој (www.priboj.rs), а може се преузети и лично, радним данима од 7.00 до 

15.00 часова у канцеларији бр. 35 Општинске управе општине Прибој .   



Пријаве се подносе у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општинске 

управе општине Прибој или поштом, на адресу: Општинска управа општине Прибој, 

31330 Прибој, 12.јануара  бр. 108. са назнаком „ Комисији за доделу средстава у 

области јавног информисања“.  

 

 Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

- доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је подносилац пријаве 

регистрован; 

- преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, 

досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и  

- детаљан опис програма односно пројекта у области јавног информисања за чије 

финансирање или суфинансирање се подноси пријава. 

 

Осим наведених доказа оснивач телевизијског програма дужан је да приложи и: 

- доказ о располагању важеће дозволе за емитовање у складу са законом   

- изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима и 

покривању жељене зоне сервиса (опслуживања). 

Оснивач радио програма дужан је да приложи и: 

- изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима и 

покривању жељене зоне сервиса (опслуживања); 

- доказ о располагању важеће дозволе за емитовање у складу са законом. 

 

VIII 

 

Рок за предају пријава је 07.04. 2014. године. 
 

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Прибој ” и на званичној интернет 

страници Општине (www.priboj.rs). 
 

IX 

Корисници средстава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма односно 

пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до 31.01. наредне 

календарске године, поднесу извештај о реализацији тих програма . Извештаји се 

подносе у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општинске управе 

општине Прибој или поштом, на адресу Општинска управа општине Прибој, 31330 

Прибој, 12.јануара бр. 108, са назнаком „Комисији за доделу средстава у области јавног 

информисања“.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Лазар Рвовић, дипл.правник 

   

 

 


