О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О рапосдели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Медвеђа у 2016. години
Решењем начелника Општине Медвеђа одобрена су средства из Општинског
буџета за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања
јавног интереса, за 2016. годину. При томе, прихваћен је предлог Комисије именоване
од стране начелника Општинске управе, која је разматрала приспеле пријаве. На
основу приспеле документације, Комисија је извршила анализу и процену пројеката
према критеријумима наведеним у тексту Јавног позива и одредила предлог новчаног
учешћа у области јавног информисања у расподели средстава из буџета Општине
Медвеђа за 2016. годину.
Одобрена су средства за суфинансирање следећих пројеката производње медијских
садржаја:
1. "Радио Медвеђа" ДОО Медвеђа - 3.000.000,00 динара.
2. РТВ "Царичин град" ДОО Лебане
- 500.00,00 динара
3. "Инфо центар Југа" Медвеђа - 500.000,00 динара.
4. Удружење "Центар за едукацију и развој"/ Јавно гласило "ЈУГМЕДИА
300.000,00 динара.
5.Удружење "Бујановачке" из Бујановца - 50.000,00 динара.
6.ТВ''Клисура'' ДОО Грделица из Грделице - 300.000,00 динара
7. Центар за демократију и едукацију ''Долина" Бујановац - 50.000,00 динара.
8. РТВ "4С" ДОО Бојник - 50.000,00 динара
Пројекти организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима
као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања
1. Удружење "Центар за демократију и развој југа Србије - 250.000,00 динара.
Услове конкурса нису испунили:
1. РТВ "Belle amie" ДОО Ниш из Ниша.
2. РТВ "Belle amie" ДОО Ниш из Ниша.
3. АД "Слобода" Ниш, огранак "Слобода" Пирот.
4. ''Јужне вести'' - Simplicity DOO из Ниша.
5. Новинска агенција "Бета прес" ДОО Београд -Стари Град
6. РТВ "Телевизија Лесковац" АД Лесковац
7. Агенција за односе за јавношћу "Публика", Лесковац
8. Регионална информативна агенција "ЈУГ пресс" из Лесковца.
9. Удружење "БУ Пресс" из Бујановца.
10. '' Нова Наша реч'' из Лесковца.

Пријаве које нису разматране због неблаговремености су:
Пријаве ''Мосебо Арт'' из Београда и ''Асториа''из Врања
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. Са
подносиоцима изабраних пројеката закључиће се Уговор о о суфинансирању пројеката
из области јавног информисања.

Сви учесници Конкурса, који су добили мањи износ средстава од траженог,
дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову
спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Образац 1-2
Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од
средстава која су им додељена.

