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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Изборна комисија општине Неготин на седници одржаној дана 25. 01. 2010. године, а на основу
члана 2 и члана 1. Закона о заштити права и слобода националних мањина („Сл.лист СРЈ“, број 11/2002,
„Сл.лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља и „Сл.гласник РС“ бр. 72/2009-др.закон и 97/2013-одлука УС),
и члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и
54/2011), донела је
ЗАКЉУЧАК
Утврђује се положај политичке странке националне мањине Влашкој демократској странци у
Неготину.
Образложење
Дана 20. 02. 2014. године Изборној комисији општине Неготин поднет је предог за проглашење
Изборне листе Влашка демократска странка, са свом потребном документацијом као и писани предлог
да се истој при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, као и
акт о регистрацији странке.
Влашка демократска странка у свом предлогу наводи да и по Статуту и Програму представља и
заступа интерес влашке националне мањине, а све у интересу побољшања права припадника
националних мањина у складу са међународним стандардима.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Број: 013-3-18/2014
20.02.2014.године
Неготин
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ликсаревић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007), члана 64.
Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 22/2008), и члана 3 . и 2 5.
По сло вника о р ад у Општинског већа општине Неготин ( «Службени лист општине
Неготин », бр.23/2008), Oпштинско веће општине Неготин, на седници одржаној 25.02.2014. године,
донело је
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, критеријуми и мерила за доделу средстава у области јавног
информисања из буџета општине Неготин (у даљем тексту: буџет општине).
Члан 2.
Средства из буџета општине из члана 1. овог Правилника обезбеђују се за информисање јавности
о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана општине Неготин.
Члан 3.
Висина средстава за намене из члана 2. овог Правилника утврђује се сваке године Oдлуком о
буџету општине Неготин у оквиру функције – услуге емитовања и штампања.
Члан 4.
Средства у области јавног информисања додељују се на основу јавног конкурса.
I – КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Право учешћа на конкурсу имају локални и регионални електронски медији (телевизијски
програми) и штампани медији (новине) намењени дијаспори, под условом да пружају услуге
информисања грађана општине Неготин.
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Поред услова из става 1. овог члана, пружалац услуге телевизијског програма треба да испуњава
и следеће услове:
-

да располаже важећом дозволом за емитовање, у складу са законом или уговором
закљученим са емитером,
да обезбеди покривеност телевизијским сигналом за већи део територије општине Неготин,
да врши дневно информисање о актуелним темама од интереса за грађане општине,
да располаже одговарајућим техничким и кадровским капацитетима за емитовање.

II – ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 6.
Jавни конкурс расписује и поступак спроводи Комисија за доделу средстава у области јавног
информисања (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и четири члана које именује председник општине Неготин, за
буџетску годину у којој се средства додељују.
Комисија има следеће надлежности:
- сачињава текст конкурса за доделу средстава за финансирање,
- разматра пријаве на конкурс
- подноси извештај Општинском већу општине Неготин о спроведеном поступку јавног
конкурса и
- предлаже Општинском већу општине Неготин доношење решења о расподели средстава, за
намене из члана 2. овог Правилника.
Члан 7.
Текст конкурса садржи:
- намену средстава за који се расписује конкурс,
- податке о лицима која су овлашћена на подношење пријаве на конкурс,
- критеријуме за доделу средстава,
- документацију коју је потребно приложити уз пријаву на конкурс,
- рок за подношење пријаве на конкурс,
- адресу на коју се пријаве упућују односно предају,
- напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће узети у разматрање и
- друге елементе конкурса.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Неготин и у „Службеном
листу општине Неготин“.
Члан 8.
Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу „Пријава на јавни конкурс за доделу
средстава у области јавног информисања “ (Образац бр.1) која је у прилогу овог Правилника и чини
његов саставни део.
Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о регистрацији – фотокопију извода из АПР-а,
- решење о пореском идентификационом броју – фотокопију ПИБ-а,
ценовник услуга,
- доказ о поседовању фреквенције за електронске медије,
- изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима,
- кратак опис досадашње сарадње са општином Неготин.
За електронске медије доставити још:
- Доказ о територијалној покривености
- Програмску шему.
За штампане медије доставити доказ о дистрибуираном тиражу.
Члан 9.
Подносиоцима пријаве Образац из члана 8. овог Правилника доступан је и на званичној
интернет страници општине Неготин.
Пријаве се подносе у штампаном облику, предајом у Општинском услужном центру општине
Неготин или поштом на адресу: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1.
Члан 10.
Висина средстава намењених финансирању услуга јавног информисања одредиће се на основу
следећих критеријума:
1. покривеност подручја емитовања
2. тираж код штампаних медија
3. понуђене цене емитовања телевизијског програма односно штампаног садржаја
4. традиција у пословању
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5. досадашња сарадња са локалном самоуправом
6. квалитет телевизијског програма,
7. учешће финансијских средстава из буџета општине у планираном укупном буџету учесника
конкурса у текућој години.
Члан 11.
Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од дана објављивања.
Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи
додатну документацију и информације.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском
поштом, Комисија неће разматрати.
Члан 12.
Комисија разматра приспеле пријаве на јавни конкурс и применом критеријума сачињава
предлог за доделу средстава.
Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса и предлог за доделу средстава доставља се
Општинском већу општине Неготин у року од петнаест дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс.
Општинско веће општине Неготин након разматрања Извештаја и предлога доноси решење о
додели средстава у области јавног информисања.
Члан 13.
На основу решења из члана 12. овог Правилника, закључује се Уговор о пословно техничкој
сарадњи са овлашћеним лицем у области јавног информисања.
Уговор у име општине потписује председник општине Неготин.
Уговором из претходног става овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, као и друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 14.
За праћење реализације уговорених услуга, односно наручених и извршених услуга задужује се служба
Општинске управе општине Неготин надлежна за односе са медијима.
Члан 15.
Овај Правилник биће објављен у "Службеном листу општине Неготин".
Број: 401-97/2014-III/07
25.02.2014. године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
мр Милан Уруковић,с.р.

Образац бр.1
ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Назив учесника конкурса
Седиште, адреса и број
Број телефона
Број факса
Е-маил адреса
Број жиро-рачуна и назив банке
ПИБ учесника конкурса
Матични број
Име и презиме одговорне особе
ЈМБГ одговорне особе
Адреса и место пребивалишта одговорне особе
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Функција одговорне особе
Телефон одговорне особе
Е-маил одговорне особе
Име и презиме особе задужене за контакт
Телефон особе задужене за контакт
Е-маил адреса особе задужене за контакт
Област за коју се конкурише:
(заокружити одговарајуће)

а) штампани медији
б) телевизијски програми

Укупан износ средстава потребних за реализацију
активности у текућој години
Износ средстава који се потражују из буџета
општине Неготин
Износ сопствених прихода
Износ средстава која су остварена из других извора
У __________________________,
______________2014. године

М.П.

________________________
Одговорно лице

ОБАВЕЗНО приложити и:
1. фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,
2. фотокопију ПИБ-а,
3. ценовник услуга,
4. доказ о поседовању фреквенције за електронске медије,
5. доказ о броју стално запослених радника и хонорарних сарадника (са приказаном образовном
структуром) - обрасци М2, М3А,
6. кратак опис досадашње сарадње са општином, као и извештај о утрошеним средствима добијеним од
општине,
7. финансијски износ понуде за електронске медије на месечном нивоу за :
- најмање 3 прилога недељно у централним информативним емисијама,
- једно гостовање недељно у трајању од сат времена у вечерњим терминима,
- једна репортажа недељно у трајању од 15 минута ( у области рада органа локалне самоуправе, јавних
предузећа и установа на територији општине Неготин, социјалне заштите, образовања и здравства, у
области културних и спортских догађаја и другим областима од значаја за информисање грађана у
локалној заједници),
- снимање појединих делова седница СО Неготин које се односе на одлуке важне за функционисање
локалне самоуправе,
- евентуалне попусте и погодности.
За електронске медије доставити још:
- сатницу сопственог програма (информативне емисије), као и податке везане за број ангажованих
радника приликом реализације истих;
- програмску шему.
8. Финансијски износ понуде за штампане медије на месечном нивоу:
- за најмање 4 странице штампаног садржаја.
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.

Закључак о утврђивању положаја политичке странке националне мањине Влашкој
демократској странци у Неготину
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.

Правилник о додели средстава у области јавног информисања
Образац бр.1-Пријава на јавни конкурс за доделу средстава у области
јавног информисања
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